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BISKOP JOHN E. TAYLOR Birgitta
ett helgon

Våra helgon är levande makter. Detta faktum bör stå i förgrunden. Både vårt
personliga liv och historiens gång står under helgonens inverkan. Vi kan visserligen
för det mesta inte identifiera deras inflytande, men vi är förvissade om att helgonen
hör till faktorerna i det som händer. Här som i andra fulI är det bönelivet som
låter det framträda som vi i tron är övertygade om: lex orandi avslöjar sig som
lex credendi. Vi upphöjer ingalunda människor till gudar. Men vi anropar vära
helgon och är säkra på att bli hörda. Kristenheten har gjort så ända från martyrernas
epok. Det ofta nog gätfdla skeende vi är inkopplade i, har bredvid sina empiriska
även sina transcendenta källor.

När det gäller den heliga Birgitta, så är det wå grunddrag som genomtränger
varandra, hennes svenskhet och hennes kristna tro. Vad kan hon alltså vara mera
angelägen om än att enheten mellan svenskt och kristet mä. växa där den finns
kvar, återvinnas där den har gått förlorad, intensifieras där den är hotad!

Våra helgon framstår som vägvisare. Det är det andra som måste hållas i minnet.
Vi orienterar oss efter helgonen. Det är uppenbart att ingen kan imitera den heliga
Birgitta liksom ingen heller kan kopiera något annat helgon eller någon annan
av historiens stora. Varje människa är unik. Men förflutna tiders ledande gestalter
fär för den skull inte glömmas bort. De har på ett föredömligt sätt varit människor.
De har villigt öppnat sig för en högre, styrande vilja. De kan alltså öka vårt mod
att göra sammalunda. De kan hjälpa oss art finna vårt eget.

Den heliga Birgitta som föredöme och som verkande makt, detta är bakgrunden
till det som framförs på följande sidor.
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*TLHELM KösrER sr Birgitta som människa

En bandlings krafti g ka i nna

Den 5 augusti t37o lyckades den heliga Birgitta förmå påven Urban Y (r16z-rllo)
att godkänna grundandet av två kloster i Vadstena, ett för kvinnor och ett för
män. Påvens godkännande var dock bara ett första steg. Birgitta hade tänkt sig

ett dubbelkloster, där ordenssystrarna skulle leva i klausur och utgöra kärnan i
klostergemenskapen. Präster och lekbröder skulle bo i en egen byggnad och tjäna
ordenssystrarna. Ledare för hela gemenskapen skulle vara abbedissan, en kvinna.
Var detta en tidig form av kvinnoemancipation? Det kan i varje fall varc mödan

värt att se efter litet närmare, vad det var för en kvinna, som redan på högmedeltiden
tänkte så självständigt.

Heliga Birgittas levnadsdata är snart noterade. Hon föddes omkring r3o3. Hennes släkt
kan betecknas som högadel. Hon växte upp i Finsta i Uppland, inte långt från Uppsala.
Ar r3fi förmäldes hon vid 13 ärs ålder med Ulf Gudmarsson, som var av samma höga
börd. Hon fick åtta barn och skötte med stor klokhet släktens omfattande egendomar.
Båda makarna var mycket fromma och kände stark dragning till ordensliv. Då de äldre
barnenvuxitupp-debådayngstasönernadogvidspädälder-inträddeUlficisterciensklost-
ret i Älvastra. Strax därefter, är 1344, dog han endast 46 är gammal. Birgitta levde ännu
en tid ert tillbakadraget liv i Älvastra för att därefter bege sig ut pä resa.

Det var snarare omsorgen om den siuka och försvagade kyrkan än strävan efter personlig
efterföljelse av Kristus, som plågade henne och förmådde henne att överge famili och foster-
land. Kyrkan horades av släktintriger och politiska strider. Påven hade redan r3o9 flyttat
till Avignon och kommit i beroendeställning till den franske kungen. Hos många trogna
väcktes då en längtan efter något nytt, efter bättring på samma sätt som senare på r 5oo-talet
i reformationen. Genom uppenbarelser styrktes Birgitta i sin iver att bidra till återuppbyggna-
den av kyrkan. Birgitta visste att sekulariseringens onda ande endast kan utdrivas med bön
och fasta. Redan 1346, medan hon ännu var kvar i Sverige, skrev hon det första utkastet
till en klosterregel. Frän och med 1349 levde hon i Rom och riktade förmanande brev
till påven som då residerade i Avignon. Hon kämpade för förnyelse, på samma sätt som
Bernhard av Clairvaux gjort zoo år tidigare. Hon har vissa likheter med S:t Bernhard även
i sin tillbedjan inför Kristi lidande och sin vördnad för den heliga Jungfrun. Hon dog i
Rom år r173. F{on hade inte lyckats får Kristi ställföreträdare att slutgiltigt återvända från
exilen i Sydfrankrike, och hon hade inte fått kyrkans godkännande av klosterregeln. Det
var hennes dotter Karin som lyckades å päven Urban VI (r378-r389) att stadlåsta moderns
stora id6. Karin blev som Katarina av Vadstena saligförklarad är r482. Kanoniseringsprocessen
fullföljdes dock inte. Det reformatoriska Sverige hade inte längre något intresse för saken.
Den heliga Birgittas kvarlevor fördes år r3l+ till Vadstena av Karin och hennes bror Birger.
De förvaras nu i "Blåkyrkan, i Vadstena.Bir{rtta helgonförklarades redan är t39r.

Detta är nägra data ur Birgittas liv. Men vad fanns under allt detta yttre och

synliga hos den heliga Birgitta? Det som trots allt intresserar oss mest hos de

stora människorna i det förgångna är deras personlighet. Vi vill garnalära känna
de män och kvinnor som har skapat vår historia. Vi måste trdnga in i deras verklighet
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Birgitta sorn människa

och förstä det som en gängvar. Bara på så sätt kan de vara till hjälp och glädje
i vårt eget liv.

Den heliga Birgitta beskrivs av dem som kände henne, som liten och späd. Bilder,
sådana som den som förvaras i kyrkan i Tuulos i Finland, tycks bekräfta det som
framför allt framgär av den undersökning av skelettet, som utförts i vårt århundrade.
En samtida trästaty i Vadstena framställer Birgitta som en robust kvinna. Den
har kanske ingen porträttlikhet men den visar vilket intryck Birgitta gjorde på

sin samtid. Uppenbarligen såg man i henne en kraftig bondkvinna, som stod med
bäda fötterna på jorden. Sådana kvinnor kan man för övrigt träffa i Sverige ännu
i dag.

Hurudan Birgitta verkligen var är däremot inte lätt att avgöra. Vi kan endast
försiktigt reva oss fram i halvdunkel. Birgitta levde nämligen i en tid, då den

enskilda människans individuella särart ännu inte stod i förgrunden för intresset.
Man var mera inställd på att se det typiska än att se det individuella. Porträttkonst
och konsten att skriva biografier i vår bemärkelse uppstod i Europa först på r 5oo-
talet, alltså då vär tids livskänsla och det moderna jagmedvetandet vaknade. Före

r5oo är vi hänvisade till omvägar för att få kunskap om personliga drag. Vill vi
lära katna någon, måste vi hälla oss till gärningar, ord och möjligen till andra
kvarlämnade spår.

Birgittas särart

Hos heliga Birgitta är det framför allt tre hållpunkter, som hjälper oss aft förstå
hennes personlighet. Det är klosterid6n, omsorgen om kyrkan och Uppenbarel-
serna.

Id6n om ett dubbelkloster härrör från en tradition, som går tillbaka till munkväsen-
dets ursprung. Men därutöver har Birgitta med sin "kvinnoemancipatoriska" bö jelse

på ett originellt sätt fört vidare en av sitt eget århundrades tankar. Det var ungeär
vid tiden för hennes födelse som Dante Alighieri skrev sin Gudomliga komedi,
det dikwerk, som visade kvinnans betydelse som inget annat tidigare. Beatrice,
den älskade, år för Dante ledsagarinnan genom tillvarons alla regioner ända fram
till Guds trefaldiga mysterium. Enligt Birgittas ordensid6 skulle en kvinna som

abbedissa spela en ledarroll inte i en diktares visioner utan i det verkliga livet.
Ett sunt bondförstånd hade omsatt en diktares sublima tankar till jordiska realiteter.
Ungdomsupplevelser kan därvid ha spelat en roll, ty i Birgittas hemtrakt i Uppland
hade kvinnan redan på den tiden i rättsligt avseende en friare ställning än i andra
delar av Sverige och Europa. Dessutom var den unga Birgitta van att röra sig
i kretsen av barn och tjänstefolk. I klosterskapelsen fär Birgittas id6er om kvinnans
självständighet den officiella kyrkans erkännande. Birgitta var en stark kvinna i
Ordspråksbokens mening (Ordspr 3r: ro ff,).

Då Birgitta ingrep i det som hände i kyrkan, kastar det nytt ljus över hennes
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person. Det sätt på vilket hon går tillväga avslöjar hennes klarsynthet. Hon visste
att Kristi kyrka ständigt måste förnyas. Men hon var lika medveten om att kyrkan
endast kan reformeras inifrån. Hon anlitade därför inte utomkyrkliga instanser,
möjligen sin tids furstar. Hon vände sig i stället till cenrrum. Hon for till Rom.
Hon vädjade till de romerska prelaternas samvete. Ja, hon tog kontakt med påven
själv. Hennes obekymrade självständighet och praktiska handlag visade sig ånyo.
Här rörde det sig inte längre om att inom kyrkan verka för kvinnan och kvinnans
rätt och värde. Här rörde det sig om kyrkan själv. Birgitta tänkte mycket längre
än till sin egen personliga lycka. Då Guds folks gemenskap, då kyrkan var i fara

- i fara genom underlåtenhet hos dem, som var satta att vaka över henne och
visa vägen - dä var hon beredd att ingripa. Man är nästan frestad att säga: hon
var villig att ta rodret i egna händer, men så långt sträckte sig inte hennes tankar.
Det Birgitta gjorde var att känna ansvar för det hela. Även i denna mening var
hon en stark kvinna. Hon såg faran och hon var tillräckligt modig för att gripa in.

Slutligen ger Birgitta i sinaUppenbarelser något av det hon egentligen var. Mystik
är ingenting för svaga själar. Då Mose steg ned från berget Sinai förskräcktes folket
av återglansen av Guds härlighet i hans ansikte. När det gäller den heliga Birgitta
är meningarna delade. Somliga vill bortförklara den mystiska karaktären hos hennes
visioner och tolka dem som ingenting annat än en sublimering av hennes jag.

Somliga erkänner dem som äkta möten med den Evige. Men vad det än rör sig

om, så är det i varje fall ett helt igenom sunt psyke som står bakom. Mystiken,
vad den än är, driver människan mot hennes gränser. Den kräver mer än vanlig
s jälsstyrka. Den heliga Birgitta ger redan i sitt uttryckssätt i Uppenbarelserna intryck
av energi och saklighet. För oss nutida kan det till en början vara svårt att förstå
uppteckningar gjorda på r3oo-talet. Vi - som är djupt anfiiktade i tron - tappar
sä att säga andan inför den obekymrade fromhet vi möter. Men om vi vill se

Birgitta så som hon var, får vi inte stanna vid bokstaven. Vi måste läsa mellan
raderna. Bakom de tidsbetonade uttryckssätten döljer sig en inre rikedom som
ingalunda har förlorat sin glans. Det som Birgitta skriver på sin tids språk, kan
ännu i dag verka vederkvickande med sin friskhet. Det kan fä oss nutidsmänniskor
att fatta mod. I Birgittas Uppenbarelser möter vi ånyo den starka kvinnan.

Birgitta i dag

Birgittinorden har under den nya tidens stormar krympt ihop. Birgittas verk har
dock aldrig helt dött ut. Det redovisas på annan plats (se nedan sid. e3 ff .). Det
intressantaste är måhända det som Elisabeth Hesselblad (r87o-r957) lyckades med
så sent som r9rr, nämligen att på nytt grunda en kvinnoorden. Det finns alltså
fortfarande Birgittinkloster, i dag till och med i Sverige.

Den heliga Birgitta tillhörde ett folk som i vårt århundrade i flera avseenden

8+



SVEN STOLPE Det stora ögonblicket

I

En av orsakerna till att Birgitta for till Rom - och envist stannade där - var,
att hon av Gud fätt bestämt löfte om att hon där skulle fa räka påven och kejsaren
samtidigt. Förmodligen hade hon räknat med att detta skulle ske redan under jubel-

året r35o. Vi vet, att ingendera potentaten infann sig.

Birgitta fick alltså vänta. Men 1368 var äntligen ögonblicket inne. Birgitta tog
också genast chansen.

Karl IV (rlfi-tn8), son till Johan den blinde av Luxemburg, blev Ludwig
Bayrarens efterträdare som tysk kejsare vid den förres död r346. Han är tjeckernas
ojämförligt srörste konung och den kanske mest sympatiske, kloke och framgängsri-
ke bland alla tyska kejsare. Han infann sig verkligen i Rom redan på vären 1355
för att där krönas, dock inte av påven som uteblev utan av en påvlig legat. Birgitta
tycks inte ha uppsökt honom, sällsamt nog. Kanske berodde detta på att hon ansåg

sig ha fått besked om att hon skulle fa möta kejsaren och påven samtidigt i Rom

- vilket ju också med tiden skedde.
Kejsar Karl kom emellertid tillbaka hösten r368 och gjorde då sitt intåg i Rom

tillsammans med påven Urban V. Vi vet av Birgittas lojale och klarsynte vän Magnus
Petri, att han personligen var vittne till den helige Faderns och kejsarens intåg
i Rom, förvisso ett stort historiskt ögonblick. Det sägs inte uttryckligen, att Birgitta
också bevittnade händelsen, men allt talar för att hon gjorde det. I varje fall förstod
hon, art nu var ögonblicket inne för henne attlägga fram sina klosterprojekt. Om
hon fick audiens hos kejsaren, är ovisst. Men att hon skrev till honom, vet vi.

Som vanligt ger hon sitt brev formen av en uppenbarelse. Kristus talar tili henne

som till sin brud och säger inledningsvis, att han är det ljus som är osynligt i
sin gudomsdimension men genom hans egen inkarnation synligt för världen. Han
tillägger ett ord om kejsarens uppgift: "Jag är också den som insatte dig som

ett särskilt ljus i världen, för att hos dig skulle finnas större rätwisa än hos andra,

och för att du skulle leda alla dll rättvisa och godhet.o
I den mångdiskuterade frägao. om kejsaren skulle vara påven underdånig - som

påven Bonifacius VIII med våldsam kraft hade hävdat -, eller om han ägde en

egen gudomlig kallelse och uppgift, oberoende av påven, yttrar sig Birgitta inte

tilldrar sig världens intresse. Något av det som i henne burit frukt lever alltjämt.
När tidernas Herre vill, kan det på nytt komma att göra historia, på profant område

- även i kyrkan. Den heliga Birgitta var kvinna. Hon var ett ansvarskännande
kyrkans barn. Hon levde intensivt. Mystikens vidder öppnade sig för henne.
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Saen StolPe

denna gång. Hennes formulering tyder dock närmast på att hon lutade åt den
senare meningen.

Hon fortsätter med att läta Kristus presentera sin brud, dvs. henne själv. >Jag

talar genom en kvinna min rätwisas och barmhärtighets ord. Ta därför emot orden
i de skrifter hon skrivit. Läs dem med eftertanke. . .o

Birgitta påminner om att Kristus har dikterat en regel för klostersystrar till Guds
moders ära. Kristus har >gett den åt den dam som nu skriver till dig". Kejsaren
bör läsa den och därefter samarbeta med påven, så att denna regel som har dikterats
av min egen mun också må bland människorna stadflåstas av honom som är min
ställföreträdare pä jorden, denna regel som jag, Gud, har stadfåst inför min him-
melska härskare."

Det är Birgittas ständigt upprepade, orubbliga mening: hennes orden är Guds
eget verk, den är en gång för alla stadflåst i himmelen, det behövs nu bara ett
godkännande av päven - eventuellt efter en pästötning av kejsaren - för att den
skall kunna sälla bland människorna.

Man observerar, 
^tt 

här inte finns skymten av smädelser eller ens kritik av adressa-
ten. Därtill fanns heller inte några skäl - en vidsyntare och tolerantare kejsare
känner knappast medeltiden.

Emellertid anser Birgitta, att det behövs ytterligare ett brev. Denna hennes
epistel hör knappast till hennes märkligaste - den är tam och allmänt hållen. I
stället för de fyra sysrrarna ödmjukhet, avhållsamhet från synd, förnöjsamhet och
kärlek - vilka skamligen förjagats - har kommit fyra andra mindre sympariska
sysrar, nämligen högmod, lusta, överflöd och simoni. Kejsaren bör nu hjälpa de
dygdiga systrarna och f&jaga de falska - dessa >själarnas förräderskor, eftersom
de är födda av själva lasten, förrädaren djävulen."

Vi vet ingenting om hur den noble konungen reagerade eller om skrivelserna
ens kom inför hans ögon. Dock var han efter Birgittas död villig att - efter upp-
maning av en rad kända svenska aristokrater - medverka till att Birgitta kanonisera-
des. Han hade också före sin död fått en av de många kopiorna av hennes uppenbarel-
ser.

a

Den påve som nu äntligen kom tillbaka till Rom från Avignon - man hoppades naturligwis:
för alltid - var alltså Urban V, abbot i ett kloster i Marseille, senare påvlig nuntie i kungariket
Neapel, där så många opponenter mot de franska påvarna hade tagit sin tillflykr. Han valdes
enhälligt, och valet var gott. Han bröt helt med den prakt och det slöseri som tidigare
utmärkt påvehovet i Avignon, han gick alltid klädd som munk och levde siälv ett strängt
disciplinerat, monastiskt liv. Han var också i hög grad intresserad av vetenskap och universitet
- bl. a. instiftade han den sedermera så vittberömda skolan i Saint-Benoit, byggde katedralen
i Mende och höll sin hand över ett otal fromma och lärda stiftelser. Skalden Petrarca,
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som tidigare inte hade sparat på sitt krut mot livet i Avignon, sjöng hans lov. I sin vänlighet,
sin osjälviskhet och godhet var påven emellertid inte så handlingskraftig och knappast alltid
konsekvent - han kunde avbryta viktiga företag utan en känsla för de katastrofer han därige-
nom förorsakade. Just som påvens store fåltherre Albornoz skulle definitivt sätta den förfårliga
Barnabo Visconti i Milano på plats, hejdades han av den vankelmodige påven. Och ert
av hans verkligt diskutabla företag vat att försöka eng geta de kringströvande rövarband,
som kallade sig "kompanierna", i kampen mot kristendomens fiender i öster. Att han verkligen
kunde besluta sig för att - trots de franska kardinalernas ivriga motstånd - lämna Avignon
och resa till Rom, berodde till stor del på att hans ställning i Frankrike blivit minst sagt
prekär: när som helst kunde Avignon riskera att bli intaget och plundrar av något av de
farliga och hänsynslösa kompanierna. r365 hade Urban för att rädda påvestaden måst betala
ut en svindlande lösensumma och göra stora avträdelser till den hänsynslöse äventyraren
Bertrand du Guesclin. På visst sätt var hans resa till Rom därför en flykt.

Den 16 oktober 1167 gjorde han sitt intåg i Rom men drog sig följande sommar för
hettans skull tillbaka till Montifiascone, vid Bolsenasjön. Snart kom han. som sagt. årer till
Rom, ridande en sävlig passgångare som ledcies av kejsaren Karl IV. Han krönte också kejsa-
rinnan, Blanche de Valois, i Sankt Peterskyrkan, där kejsaren själv officierade som diakon.
r369 ledde han kanoniseringen av Elziarius de Sabrano - tillhörande en familj som Birgitta
kom att stl nåt^ - och mottog sarnma år i Santo Spirito-kyrkan den bysantinske keisaren Jo-
hannes V Palaiologos.

Hur ställde sig Birgitta till denne påve - efter alla är av tälmodig (eller otålig)
väntan?

Vi har - t. o. m. i Birgittas egen handskrift och första skiss - bevarad en >uppen-

barelse" som riktar sig till påven Urban. Den tillhör de märkligare bland hennes
sktifter. Innan man tar del av den, skall man minnas att Birgitta samlade all sin
kraft och alla sina resurser för att nu äntligen fa pävIig bekräftelse av sin orden.
Bl. a. hade hon - som natudigtvis i god tid kände till påvens planer - anmodat
sina söner Karl och Birger'att komma ned till Rom, wivelsutan för att stärka hennes
posidon: båda var ju i Sverige högt uppsatta och betydande män.

Hennes första "brev> till påven är ett fängslande dokument.
Hon säger sig sitta i ett stort kor, där det finns tvä predikstolar eller läspulpeter.

Från den erLa av dessa hör hon en röst säga: "Se din ställföreträdare, som sitter
på sin tron i världen, har redan fört din stol tillbaka till den ursprungliga tidigare
plarsen, där den förste påven Petrus, den främste bland apostlarna, satt!>

I Birgittas egen skiss heter det:

"Din ståthållare, som sitter i ditt ställe, har fört sätet till dess gamla plats, Roi,n.

Där ligger kropparna av den förste påven Petrus samt Paulus och många utkorade
Guds vänner.,

Då hörs från den andra talarstolen en frän röst, som säger att det nog är alldeles
utmärkt, att påven återvänt till Rom, men Gud vämjes över sin kyrka och dess

förfall: dess dörr böjer sig ned mot jorden: gängjärten år sträckta så långt det
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går och ingalunda krökta (de har alltså rätats ut och låtit dörren sjunka); i golvet
finns djupa gropar; från taket dryper svaveldroppar med en brännande eld som

ryker illa; väggarna är lika obehagliga att betrakta - som var, blandat med ruttet
blod.

Dera är en realistisk skildring av någon av de stora romerska kyrkorna i deras

vårsta förfall. Säkert äterger orden Birgittas egen fasa inför vad hon fått bevittna.
Men naturligwis har orden också sin symboliska innebörd.

"Rösten fränhögra sidan" ger tjänswilligt en utläegning.
Kyrkan är de kristna, dörren är påven, gångjärnen kardinalerna (!), golvet vädds-

prästerna, taket munkarna,väggarna lekmännen. Alltså en av Birgittas vanliga, ytterst
sökta allegorier eller liknelser.

Om påven verkligen vill rycka upp och reformera sin kyrka, så måste han börja
med - sig själv! Han bör främst kontrollera, om inte vissa inkomster och skatter
orätwist tillförts kyrkan - i så fall bör han genast betala tilbaka det orätt undfångna.

Detta är något av en sensation. Birgitta lämnar sitt vanliga moraliserande och
talar aktuell kyrkopolitik, pekar på Avignonpåvarnas olycksaliga och dominerande
intresse för insamlande av skatt på skatt i alla världens kristna länder.

Som punkt wå kommer en kritik av den enorma lyxen vid påvens hov - inte
så alldeles träffande, eftersom Urban verkligen hade gjort stora ansträngningar

att skära ned detta världsliga konto. Detsamma gäller om maningen att inte ha

för mänga tjånarc.
Därefter kommer en brännande aktuell kritik. Påven bör kanske ha trupper

i sin tjänst men han fär inte använda dem för att försvara sitt eget liv! Det
är samma grundsyn som Birgitta hade på Magnus Erikssons s. k. korståg - militära
försiktighetsmått vittnar bara om bristande tro! Under alla omständigheter ligger
det i Gud hand, när påven skall dö - däråt kan han ingenting själv göra. I stället
skall han vända all sin längtan till det ofötgängliga, det eviga.

Därefter tar Birgitta itu med gängjlårnent, dvs. kardinalerna - de flesta av dem
fransmän för ögonblicket. Påven rekommenderas att tatängoch hammare >och böja
gängjärnen efter sin vil ja',, dvs. se till att dessa fär sin ursprungliga form och verkligen
kan uppbära den mäktiga dörren. Tången fär symbolisera "blida ord, fromma råd

och fadedig kädeko, förvisso en sällsam tång. Kanske kan kardinalerna dä lägea
bort sitt syndiga leverne och vad Birgitta hatade mest av allt, simonin (i svenska
texten står det, hjälplöst, >ocker>). Men om de inte vill foga sig, är det tid att
gripa till hammaren - vilket betyder att ge dem en stor utskällning och sedan
helt enkelt >minska deras inkomster".

Detta är typiskt birgittinska tonfall och synpunkter - hon kan sakkunnigt behandla

I Det latinska "cardo> betyder rdörrtapp,
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s jälens alla skavanker, men hon har ocksä ett skarpt öga för fakta, ekonomi, admini-
stration.

När hon i fortsättningen ger råd angående biskoparna, understryker hon att
varje biskop måste kontrollera sina prästers leverne - om någon inte håller måttet,
bör biskopen ,rfräntaga honom det gäll han har av Kyrkan.> Ty: nDet är mera
behagligt för Gud att det på platsen inte läses någon mässa alls än att skökohänder
skall hantera hans välsignade lekamen." Munkarna slutligen "retar Gud med sitt
förbannade exempeLr (epitetet får natudigtvis här tas ordagrant, inte som en svor-
dom). När Birgitta talar om svaveleld som dryper, kommenterar hon: "Det (deras

hjärta) dryper inte bara av högmod utan av mänga andra synder och ogudaktiga
seder.>

Det intressanta med denna epistel dr, att den inte i första hand moraliserar utan
ger konkret kritik och praktiska anvisningar. Det gör etr starkt intryck att läsa

manuskriptet i origlnal med Birgittas egn^ mänga omskrivningar - man kan följa,
hur tankarna föds, hur den ena tränger ut den andra, hur de första infallen raras
och andra sätts i deras ställe. Knappast någon annan gäng kommer vi Birgima så

nära som vid läsningen av denna egenhändigt nedskrivna, ivriga, liksom andfädda
skrivelse, som ändå är så klokt behärskad och välberäknad.

I detta ögonblick hänger hela hennes livs strävanden, hela Vadstenatanken på
att hon finner de absolut rätta orden - eller för att tala med hennes egen vokabulär:
noga lyssnar dll och återger Guds diktamen.

Att Birgitta dock känt en stor ängslan inför mötet med den nye påven, framgär
av ett rörande avsnitt av hennes egen ordensregel. Där säger Kristus, atr hennes
orden skall bekräftas >av min ställföreträdare, som i världen kallas påve"; påven
skall också bevilja dem som önskar leva efter Birgittas ordensregel rärten att ta
emot personer från andra ordnar, naturligtvis utan tvång. Det sista visar, att Birgitta
hade i tankarna flera rrära vänner tillhörande andra ordenssamfund, som ville ingä
i Vadstenaklostret - bl. a. kanske de wå Petrusarna.

I slutet av avsnittet kommer hennes oro fram. Hon, den myndig{ och oförfårade,
skriver: "Hur skall påven kunna rro, atr du, allas Gud och Herre, värdigas anförtro
så stora ärenden åt en sådan myra; och hur skall denna regel komma inför hans

ögon?>
Det är i klaraste formulering exakt de två praktiska problem som nu måste

lösas.

Det egendomliga är, att Birgitta här anför en ny teori. Flennes djärva tankar
går i följande riktning. Om det - som hon själv prövat sä mänga gänger - är
så, att Anden blåser vart den vill och att den "åtföljs av sädana hugsvalelser, att
hela hjärtat fylls av plötslig glädje" så måste också den påve som rätt lyssnar till
hennes ord i dem möta Ånden och alltså själv fyllas av samma - igenkännande

8q



Sten Stolpe

- glädje! oOm päven erfar nägot sådant i sitt hjärta, när han hör denna regel
föreläsas för sig, så kan han fatta, vaifrän regeln kommer. . .u

Men det kan ocksä tänkas, att i påvens inte alltid så förandligade omgivning
finns folk som ingenting förnimmer och alltså inte vill tro att detta är Guds egna
dikterade ord. Då får Birgitta tillgripa err annar medel - tre framstående och
pålitliga vittnen får stiga fram och vittna, personer som känner henne och "har
full vetskap om vad som hänt' henne; och det tilläggs: >. . . nämligen en biskop,
en munk och en präst - du känner dem alla tre. . .>) Det gör vi också: biskop
Alfons och de wå Petrusarna.

Birgittas brinnande iver att nu äntligen vinna bekräftelsen och kunna pä allvar
börja klosterbygget kommer fram i Guds ord dll henne: ,Du som har fätt regeln,
gör allt som srår i din förmågaför att den skall näftam till påven. . . Arbeta därför
ensam och tillsammans med andra så mycket du förmår, så skall jag fullborda
det hela, när så behagar mig.,,

I denna spänning slriver Birgitta ett nytt brev till Urban. (437) Hon formulerar
där koncist sina krav: bekräftelse av regeln och rätt för Vadstena kloster till samma
avlat som kan vinnas i kyrkan San Pietro in Vincoli i Rom (det sista en minst
sagt diärv fordran). Men därefter kommer det innerst birgittinska, ett stolt tonfall
som jag inte vet mig ha mött hos något av kyrkohistoriens många strängt kyrkolofala
helgon: "Om du inte kan få påvens brev och välvilja samt hans insegel på beviljandet
av denna avlat, såframt du e j betalar, så skall min nåd varadignog.Jagskall nämligen
då stadfiåsta och bekräfta mitt ord, och alla helgon skall vara vittnen till detta. . ."

"Såframt du ej betalar. . ." Tydligen har någon sagt Birgitta, att hon kanfäbekräf-
telsen, endast om hon skaffar fram betydande kapital - vilket i hennes aktuella
fall är alldeles uteslutet. Att hon fått höra mycket annat berätras om påven lJrban,
visas också av en annan vändning i samma brev. Det heter: ,Din tid är kort. . ."
Birgitta menar därmed uppenbarligen inte bara, arr varje människoliv är kort. Hon
antyder sin vetskap om att påvens hälsa inte är som den skulle - vilket snart
nog skulle bekräftas.

Trots sina stolta ord om att det nog räcker med Guds bekräftelse tillgriper hon
som erfaren politiker och realist helt nya medel. Hon mobiliserar en av sina inflytelse-
rikaste och mest lojala personliga vänner att tjänstgöra som förmedlare.

J

Den vän Birgitta med säker blick för situationen uwalde, var Nicolaus Orsini,
greve 

^v 
Nola, herre till Nettuno, vanligen kallad ncomes nolanus, eller rcomes

palatinusrr. Den mäktiga släkten Orsini, som hade ett av sina palats vid samma
torg, där Birgittas hus var beläget, var i princip påvevänlig; släkten Colonna hade
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- med vissa undantag - en helt motsatt inriktning: man kan erinra sig den brutale
Sciarra Colonnas misshandel av påven Bonifacius VIII i Anagni.

Birgitta kom mycket snart efter sin ankomst till Rom i förbindelse med flera

olika medlemmar av Orsinisläkten. Greven av Nola berdttade själv i kanonisations-
processen utförligt om sin första kontakt med den svenska damen. Redan är t35o,
alltså alldeles efter Birgittas ankomst till Rom, hade hon blivit bekant med en

from änka, som visade sig heta Selena Orsini. Genom henne blev hon bekant
med flera medlemmar av släkten, bland dem också greven av Nola, som säger

sig ha råkat henne varje gäng han därefter kom att passera Rom.

Han har också själv redogjort för hur Birgitta anlitade honom. Hon kom till
honom och bad honom rakt på sak att av påven utverka stadåstelsen av hennes

ordensregler. Greven av Nola diskuterade ofta detta ärende med påven och hann

därvid naturligtvis noga presentera den svenska pilgrimen för den helige Fadern.

Påven hade då redan av Birgima ått ett exemplar av reglerna. Han bad nu greven

att tillsammans med nägraandra kunniga män, läsa igenom dem och säga sin mening.
Greven rådgjorde också med en del ordensmän och andra specialister. Han märkte

emellertid, att språket i reglerna inte var riktigt som det skulle. Han tog därför
och skrev om den svenske sekreterarens fumliga latin, rr5e111 mycket avvek från

den romerska kurians nuvarande stil>>, utan att dock göra nägra sakliga ändringar

av vikt. Birgitta godkände retuscheringarna, varp| hon framlade den nya texten

för påven Urban, med sina rekommendationer. Påven läste den och gav den vidare

till en specialistkommitt6 för slutgiltig kontroll och putsning, varefter med tiden
en bulla utskrevs om dessa regler, "grundade på den salige Augustinus' regel,

med konstitutionerna bifogade". Detta var sista året innan (Jrban lämnade Rom.
Förmodligen var det också genom förmedling av greven av Nola som Birgitta

själv kunde uppvakta påven. För att öka sin auktoritet kallade hon sina söner Karl

- som var föga from - och Birger - som var dess frommare - ned till Rom.

I en krönika skriven i följande århundrade av en talför och drastisk abbedissa

i Vadstena, ges en klassisk skildring av mötet mellan de wå svenska aristokraterna
och den franske påven:

nNär Sankta Birgitta hade vistats nägra är i Rom, bjöd vår Herre henne att
låta sina söner komma inför påven i sin ridderliga skrud, till vittnesbörd för henne

om vem hon var (dvs. för att bevisa hennes sociala position hemma i Sverige). . .

Någon tid efter deras ankomst tog Sankta Birgitta dem bäda med sig och uppvaktade
påven. Herr Birger hade då fotsida kläder och det bälte han brukade bära, och

han var alltigenom klädd på det mest höviska sätt. Men herr Karl hade iklätt sig

sin riddardräkt enligt det man6r som utmärker dem som älskar världen, med silverbäl-
te, bjällerb2llte, riddarkedja och halsband, som då var högsta mode, han hade på

sig en hermelinsmantel, skinnen var uppstoppade både ovan och nedan, och när
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han gick eller gjorde en rörelse, verkade det som om djuren hade varit levande
och som om somliga sprang uppåt och andra nedåt, och vartenda djur hade en
förgylld klocka om halsen och en guldring i munnen. Då påven hade sett på dem
båda, sade han till herr Birger: >Du är din moders son>) men till herr Karl sade
han: 'Du är världens son. . .' Då föll Sankta Birgitta på knä framför påven och
bad ödmjukt honom föiläta sönernas synder. Påven kände på herr Karls bälte
och på andra plagg som han hade på sig och sade: 'Att släpa på den här tyngden
far vara syndabot nog för honom. . .' Då sade Sankta Birgitta: 'O helige fader,
befria honom från synderna; jag skall nog befria nonom från bältet. . .'.u

Detta möte mellan den ironiske och spirituelle franske asketen och den elegante
svenske snobben är roande och verkar helt autentiskt. Att dikta en sådan scen
torde ha överstigit abbedissans litterära resurser.

Men Birgitta hade fler vapen i sin arsenal. Ett stort attal herrar hade hört
henne längt tidigare s^Ba, arr hon en gäng med visshet skulle fä se påven och
keisaren samtidigt intägai Rom. Hennes vän och följeslagare Magnus Petri berättar,
att mänga då skrartande hade awisat tanken som alldeles orimlig. Men kejsar
Kad och päven Urban stod äntligen en dag båda i Rom. Magnus Petri berättar,
att han var närvarande då Birgitta påpassligt berättade för påven om vad Gud
en gång uppenbarat för henne - mängavittnen hörde detta, bland annat ytterligare
en medlem av släkten Orsini, Raynaldus, då kardinal, samt den berömde Caesaraugu-
stanus, den franske benediktinen Aigrefeuille, biskop i Avignon och senare ärke-
biskop av T.aragoza och titulärkardinal av Santa Maria in Trastevere. Dessa och
andra höga herrar försäkrade påven att de med egna öron långt tidigare hört Birgitta
förutsäga, att en dag skulle kejsaren och påven båda rida in i Rom.

Man observerar, hur skickligt Birgitta spelar ut sina kort. FIon vann också i allt
väsentligt sitt syfte. Hon fick - med vissa restriktioner - den konfirmation av
sin ordensregel som hon i tjugo år hade väntat på.

Om Birgittas eget möte med påven Urban vet vi något genom greven av Nola.
Det ägde rum i påvens bostad i Montefiascone. Det visade sig ganska snart, att
Birgitta olyckligtvis varken helt förstod påvens latin (med dess franska uttal) eller
själv kunde tala begripligt. Hon klarade inte grammatiken, säger den lärde och
språkskicklige greven - vi ser för oss Birgitta wekande om och snubblande på
de svåra orden. Han ingrep då genast och tjänstgjorde sedan som tolk.

Om Birgitta alltså här gjorde en ganska slät figur, så tog hon med en fint grepp
hem spelet omedelbart därefter, då hon - inspirerad - bad påven se bort från
hennes egna brister och bara uppmärksamma de ord Gud genom henne velat säga.

Detta gav hon följande oförglömliga form:
>Jag är som en tarvlig löpare som går omkring med en stor herres brev där

det står mätga viktiga ting, och som s jälv rör sig på krogar och osnygga ställen
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men på intet sätt förstör eller ändrar sin herres brev eller rubbar på dess innehåll;
den herre som skickar mig vet vad jag kommer att säga, och att jag varken kommer
arrldgga till eller dra ifrån det ringaste.',

En sådan lysande formulering rymmer både Birgittas - ofta chockerande djärva

- anspråk och hennes uppriktiga blygsamhet.

4

Påven Urban hade alltså kommit. Men han stannade inte länge - till Birgittas
sorg. När hon fick höra nyheten om hans tillämnade avfdrd,greps hon av en våldsam
inspiration. Hon nedskrev en >uppenbarelser, där hon låter Guds moder tala.
Maria säger, att det var pä grund av hennes förböner som påven Urban kunde
fatta sitt beslut att fara till Rom för att förnya Guds kyrka: ,Men vad har han
gjort mot mig? Han vänder mig nu ryggen i stället för ansiktet och ränker dra
sig undan mig, och till dera eggas han av den onde anden med hans svek. Ty
han känner leda inför gudligt arbete men älskar sin kroppsliga bekvämlighet".
(Sannolikt föga passande, då det gällde en så asketisk man som Urban.) Guds
moder antar sedan, att det är fransmannens kärlek till hemlandet som driver honom
att återvända. Onda vänner råder honom att lyssna till dessa stämmor. Men han
bör ta sig i akt. uOm det nu går så att han återvänder till det land, där han blev
vald till påve, så skall han snart nog fä ett slag eller en örfiI, så att hans tänder
gnisslar eller slås ut. Flans syn skall bli skum och mörk, och lemmarna i hela
hans kropp skall skälva". Den helige Andes glöd kommer att slockna inom honom,
de trogna gudsvännernas böner för honom kommer att upphöra, och till sist skall
han tvingas att avIägga räkenskap för två saker: oför det första för det som han
företagit sig på den påvliga rronen, för det andta föt det som han underlåtit an
göra av allt det som han kunnat göra till Guds heder. . .o

Man bör observera, att Birgita helt resolut själv reste upp till det dystra slomer
i Montefiascone för att komma till tals med den svikande påven och övedämna
denna uppenbarelse. Hon vände sig först till kardinal Beaufort, en son till påven
Clemens VI:s broder, mera känd som den senare päven Gregorius XI - hon
var ju väl bekant med familjen, sedan hon fätt disponera dess palats i Rom -
och bad honom i största hemlighet lämna fram brevet. Han tycks emellertid ha
blivit ganska förFårad, rrots att biskop Alfons, som stod honom nära, gjorde vad
han kunde. Birgitta meddelade dä, att hon själv tänkte lämna fram sin skrivelse

- med dess hotelse och våldsamma kritik av påven. Hennes vänner var på det
klara med att detta inte bara var riskabelt utan förenat med livsfara. Alfons säger

emellertid, att Birgitta rrfruktade varken döden eller någon som helst fararr. Av
vikt ät att både Birgitta och biskop Alfons var väl bekanta med inte bara påven
själv utan också hans blivande efterträdare.
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Påven måste ha upptäckt Birgittas geni, han visste att hon var en betydande
och s jälvständig dam, och han hade tidigare visat henne både sympati och förtroende,
inte minst på grund av hennes utomordentligt skickliga fnmlåggande av ärendet
med konfirmationen av ordensregeln. Men nu var han särdeles hårt trängd - för-
modligen var Birgitta inte invigd i vilka ofaniiga risker han själv hade atr räkna
med. Hans situation i Rom - där han pä kort tid tagit en mängd goda intitiativ
och resolut försökt restaurera en rad kyrkliga byggnader som låg i djupaste föffall,
särskilt Vatikanen - var ohållbar. I Frankrike fanns ytterst viktiga problem som
måste lösas. I Italien måste han räkna med ständiga överfall och krigshandlingar,
riktade mot honom själv och hans "patrimonium>. De hänsynslösa, fritt opererande
rövarband, som han själv delvis dirigerat till Italien för att slippa dem i Provence,
hotade hans egen säkerhet. Viktiga korstågsplaner var aktuella - de kunde inte
förverkligas i den moraliskt och politiskt upplösta situation som rådde i Rom och

- trots kardinal Albornoz' storartade pacificeringsverk - i nästan hela Italien.
Han måste helt enkelt fly.

För Birgitta, som livet igenom var heligt övertygad om art Kyrkans framtid vilade
på att Guds ställföreträdare återvände till den heliga staden Rom, var detta en
seger för djävulen själv.

Urban gick ombord på sitt skepp den 5 seprember r37o. Tre månader senare
var han död - förmodligen hade han känt av sin sjukdom redan i Montefiascone.
Birgitta hade förutsagt denna död. Ryktet om hennes spådomsförmägafickytterliga-
re näring.

Det finns yftedigare en uppenbarelse som här bör nämnas. I den definitiva uppla-
gan 

^v 
uppenbarelserna har den fätt rubriken: >Den vision som Kristi brud hade

angående domen över en avliden påves sjäI." Med stor sannolikhet gäller den
den gode och vämenande, djupt fromme men inte så viljekraftige, under sina
uppgifter dignande asketen Urban V.

Uppenbarelsen är så äkta birgittinsk i språk och visioner, att den aldrig skulle
kunna ha skrivits av någon annan än av henne.

Hon ser för sig biskopen, iförd skapulär, i ett hus, som är >bestänkr av smurs
frän gatorna (som ofta fick ta emot allt slags avfall). Taket år så nedfallet, art det
nästan trycker på hans huvud. Omkring huset står Birgittas speciella djävlar, dvs.
negrer, som i händerna håller hemska krokar och andra instrument, tydligen avsedda
att riva ned huset-kyrkan, eventuellt också att pina en stor syndare. De kommer
dock inte åt påvens person - men han skälver av skräck. Birgitta hör då en röst
som säger, att derra är den påves sjäI, som du kände". Huset betecknar hans andliga
vedergällning. Hans grundfel är, att han agnat sig alltför mycket åt uvärdsliga"
ting - Birgitta kan inte gärna hfu ha tänkt på personlig lust till väddens goda
utan måste ha haft hans rent politiska intressen i tankarna. Han är emellertid visst
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En gäng hade fru Birgitta beställt en elegant högsäng för sitt sovhus på Ulvåsa. Dä var
det plötsligt, berättade hon själv senare för priorn Peter Olofsson, >>som om en hand slagit
henne hårt i huvudet. Hon kunde knappast röra sig av smärta>. Man förde henne till ett
annat rum, och där hörde hon "liksom från väggenn Kristi röst: >Jag hängde på korset
och hade ingenstans att iuta mitt huvud, men du söker sådan lyx och bekvämlighet." Då
brast fru Birgitta i gråt, och smärtan upphörde. Men från den dagen sov hon alltid hellre
på halm eller pä en björnåll än i en säng.

Den som fördiupar sig i den heliga Birgittas liv och budskap lägger snart märke till att
det finns vissa huvudtemata som ständigt återkommer, oberoende av vilken period i Birgittas
liv det är frLga om. Ett av dessa nästan till enformighet upprepade temata är kravet på
fattigdom, på ödmjukhet och försakelse, på rätt förvaltande av ägodelar, pä att det ägda
skall vara rättmätigt förvärvat. Med särskild kraft ställs detta krav på kyrkans män, och
i synnerhet på dem för vilka fattigdomsidealet ingick i själva livsformen, klqsterfolket. Men
fordringarna ställs också med eftertryck på Birgittas egen samhällsklass, riddarståndet, och
inte minst på henne själv. Som vi ser av den relaterade händelsen var frägan aktuell redan
tidigt, före hennes andliga genombrott i samband med mannens död, och den lämnade
henne aldrig.

Att dga eller icke äga. . . Birgitta är inte ensam om den frågeställningen. Den har varit
brännande aktuell under alla perioder i den kristna kyrkans historia och är aktuellare än
någonsin i vära dagar.

Kravet finns redan i evangeliet. "Gå bort och sälj allt vad du äger och ge ät de fatttga,
och kom sedan och föIj mig", sade Jesus till den rike unge mannen. Hans predikan ställde
många vedertagna värden på huvudet: ,Saliga är de fattiga... Hur svårt är det inte för
den som är rik att komma in i himmelriket." Och inte minst var Kristi eget liv i fattigdom

inte fördömd, han vistas i skärselden, där han skall "tvagas ren av andliga böner
och av Guds kärlek'. Tonen är alltså full av sympari för påven.

Taket betecknar kärleken till Gud. Ju mer osjälvisk och lydig en siäl är, dess

högre ligger taket över honom. Men denne påve följde helst sin egen vilja -
därför pressar taket honom nästan till marken. Det antyds, att påven var munk.
Han hade otvivelaktigt en autentisk klosterkallelse men han svek den.

Kritiken blir allt mera närgången och vittnar om att Birgitta var väl förtrogen
med påvens personliga liv. Han har varit olydig mot Gud och känt samvetskval.
Han gav dispens åt en del människor av rent världsliga skäI. Han underlät att
ta itu med andra, som han skulle ha kunnat visa till rätta.

Men Birgitta tillågger försiktigrvis: tro därför inte, arr han hör till dem som
farit ned till helvetet! Nej, han fick inte ens utstå de svärare skärseldskvalen -
han är egentligen en välsinnad, from och välmenande man, han hör till dem som
,dagligenskyndarnärmareframmotåsynenavdenallsmäktigeGudensmaiestät...>.

Så försonliga ord är ovanliga hos Birgitta. Man märker hennes med åldern och

erfarenheterna stigande andliga mognad och behärskning.
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och utblottning en utmaning, vilket också Birgitta insåg: >Jag hängde på korset och hade
ingenstans att luta mitt huvud, men du söker lyx och bekvämlighet.>

Här skönjer vi dock redan en skiljelinje mellan Birgittas - och flera andra helgons -
förhållande till ägodelarna och det sätt på vilket många i vära dagar ser på saken. Det
är inte i allmänhet tanken pä att följa och efterlikna Kristus som nu driver människor
att offra en del av sitt välstånd - eller att gå omkring med ont samvete därför att de
inte gör det. Det ar väl snarare medvetandet om den globala nöden och kravet på solidaritet
med våra medmänniskor som är motiveringen.

Men skiljelinjen är kanske ändå inte så skarp. Birgitta kunde naturligtvis inte se på saken
ur detta globala perspektiv, eftersom hon inte hade den information om vädden i stort
som vi dagligen matas med. Hon levde under ett helt annat samhällssystem, och hon ifrågasatte
det inte. Men den nöd som hon såg pä nära håll eller hörde berättas om var hon ytterst
medveten om, och kravet på rättvisa är ett annat av hennes huvudtemata. I vissa avseenden
kämpade hon med samma problem som en del radikala unga i våra dagar, de som bl. a.
har ont samvete över att de utan egen förskyllan fötts in i en familj med drägLig utkomst.

I varie fall kvarstår det faktum att Birgittas huvudmotiv, när hon rog ställning rill fattig-
domskravet, var hennes förhållande till Kristus, hennes kallelse attvara hans obrud". I en
annan tidig revelation (I: 4o) hörde hon Frälsarens förebrående ord: "Ingenting begärde jag i
världen utom knapp kost och klädedräkt. Men du som är min brud, du vill leva som fru, ha
rikedom och ära och hållas i heder."

Som vi vet svarade Birgitta på Kristi utmaning med ett för hennes förhållanden radikalt
beslut. Hennes biktfar magister Mattias skriver därom i prologen till revelationernas första
bok:

"Hon delade ut sina ägodelar åt sina arvingar och åt de fattiga, hon gjorde sig fd frän
världens snaror och följde fattig den fattige Kristus. För sig själv behöll hon bara den enklaste
föda och en rorftig klädedräkt."

Birgitta tycks ha velat fbrvissa sig om att de ägodelar hon skänkte bort uppfyllde hennes
ofta upprepade krav på att vata "rättmätie;t förvärvade>. En revelation (Extr. 56) berättar
att hennes man Ulf efter döden visade sig för henne i drömmen och bl. a. bad henne ge
en fattig änka en penningsumma som han försummat att berala. Till slut bad Ulf henne
komma ihåg de fattiga med rikliga gåvor och sade sedan: ,Jordegendomen kan du däremot
ge åt barnen. Mitt samvete förebrår mig inte för att ha förvärvar den eller ha behållit eller
velat behålla den på orätr sätt."

Äroen om det steg Birgitta tog var radikalt, innebar det alltså ingen utblottning. Hon
gav ju en stor del av ägodelarna - placerade i jord - åt sina vuxna barn, och enligt den
tidens sätt att se var de förpliktade att söria för sin mor. Det var först genom hennes
flyttning till Rom, dit penningförsändelserna inte alltid nådde i tid, som hon ibland råkade
i verkligt prekära situationer.

Mattias berättar att Birgitta klädde sig torftigt. Det var inte en så obetydlig sak i ett
samhälle, där just klädedräkten skilde de olika stånden frän varandra. Hon knappade också
in på födan - i så hög grad, att hennes biktfar ibland befallde henne att äta och dricka
för att inte genom onödiga försakelser skada sin hälsa. På mänga andra sätt försökte hon
också disciplinera sig slälv och öva fattigdom och ödmjukhet.

AIlt detta var antagligen nyttigt för Birgittas egen andliga utveckling, men var der fattigdom ?

Den frågan skulle säkert mången ställa i vår tid, som också ifrågasätter klosterfolkets ,fattig-
dom". Det som gör den verkliga fattigdomen svår att bära är ju en ständig känsla av otrygghet
och beroende. I en bok om klosterlivetläste jagnyligenpåpekandet att klosterfolkets högtid-
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ligt avlagda fattigdomslöfte i vära dagar ofta i själva verket innebär en trygghet för hela
livet.

Att detta problem fanns i ftäga om klostren var dock också Birgitta medveten om. FIon
hade med egna ögon iakrtagit de möjligheter 

^ttkilnggä 
kravet på fattigdom som kloster-

folket ägde. Den första generationen av varje ny klosterstiftelse levde enkelt och sparsamt,
men just därför ökade deras ägodelar. Deras fromma liv drog dessutom till sig gåvor och
testamentsdonationer. En senare generation, som inte alltid var lika from och hängiven,
prutade dä gårna av på fattigdomskraven och förföll till bekvämlighet och vällevnad.

När Birgitta planerade sin egen klosterstiftelse, avsåg hon att effektivt förebygga en sådan
utveckling. Hennes regel (kap. zo) krävde att klostren i slutet av varje räkenskapsår skulle
beräkna vad som behövdes för följande års utgifter och skänka bort återstoden åt de fattiga.
I ett nygrundat kloster skulle endast den första generationen av systrar och bröder få ha
med sig proventgods. De gåvor som skänktes senare fick ras emot endast om klostret led
nöd, annars skulle också de ges åt de fattiga. (I praktiken var det inte så lätt att följa denna
regel, vilket utvecklingen - som vi här inte kan gå in på - kom att vittna om. Men också
om man hade fölft denna regel, hade det varit möjligt att beräkna det kommande årets
behov på många olika sätt. En rik har alltid längt flera >nödvändiga" utgifter än en fattig.)

Birgitta själv kom ju att hela sitt liv stanna "ute i världenn, utanför klostermurarna. Men
som vi sett försökte hon så långt möjligt leva enligt fartigdomsidealet och förmå andra
därtill. Det var det enda logiska för dem som ville efterfölja den fattige Kristus. Men det
var också ett villkor för det andliga livets tillväxt. Rikedom och ägodelar blev alltför lätt
de törnsnår som kvävde Guds sådd, såsom redan Kristus lärde.

Det berättas (Rev. IV: 3t) att Birgitta en gång bad för några personer, att de skulle
få del av den helige Ande. Då fick hon svaret att deras ägodelar och omåttlighet hindrade
Anden att komma till dem. "För stora mängder av guld och silver, kärl, kläder och inkomster
hindrar min kärleks Ande att elda och upptända deras h järtan. För stor myckenhet av tjänste-
folk, hästar och djur hindtar den helige Ande att närma sig dem."

Att åga eller icke dga. . . Det är en fräga om att välia vad vi värdesätter högst, vi har
inte rum för allt på en gång. Det såg Birgitta klarare än många i vårt jäktade, splittrade
konsumtionssamhälle.

Jag kan inte här närmare behandla de många revelationer där Birgitta kommer in på
denna fråga. Men iag ville gärna ge tägra exempel på hur Birgitta i sirt eget liv fick lära
känna vad verklig fattigdom vill säga.

fukedom och fattigdom är slutligen inte bara en fräga om pengar, tillgängar, mat, kläder,
bostad. Det är också en fräga om förbindelser, inflytande, bekvämlighet, tid. Inte minst
tid. I stormansgårdarna på Birgittas tid gav mångfalden av tlänstefolk tillfållen dll utbildning
och utveckling, till läsning och förströelser, också till gudstjänstliv och bön. Tjänarnas antal
minskade säken avsevärt för Birgitta under årrens lopp, men helt utan var hon aldrig. Vilket
natudigtvis i sin tur ökade hennes ofta akuta penningbekymmer. Tjänstefolket skulle ha
mat och kunde inte befallas att fasta bara därför att Birgitta själv övade försakelse.

Penningbekymren var som sagr vanliga under Romvistelsen. Penningförsändelserna
hemifrån uteblev eller fr;rdröjdes. Birgitta wangs att låna och ansarres sedan av sina kredi-
torer. Men man kan inte förneka att detta iust är de ,rikas, form av penningbekymmer

- de verkligt fattiga fär inga lån!
Vid några tillållen var nöden så akut, att Birgitta rvangs att blanda sig med riggarna

utanför S. Lorenzo in Panisperna, där franciskansystrarna delade ut bröd. Man märker
tydligt av det sätt på vilket detta relateras i kanonisationsakterna att Birgitta och hennes
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"familj" måste räknas till dem som en senare tid har kallat >pauvres honteuxt . De blygdes
också över sina slitna, lappade kläder, när de fick förnäma besök. (Enligt legenden förvändes
synen på de besökande, så att de såg fina, guldstickade kläder i ställetl)

På r35o-talet, nägra år efter Birgittas ankomst till Rom, råkade hon in i en verkligt
svår situation. Redogörelsen därför har mänga drag som kan framkalla ett igenkännande
leende också hos oss i det tjugonde seklet.

Birgitta blev uppsagd från sin bostad. På grund av sina förnäma förbindelser hade hon
dittills inte haft nägra bostadsbekymmer. Under sina resor var hon gäst i hovkretsar eller
i biskops- och adelspalats. I Rom fick hon disponera ett kardinalshus, som var sammanbyggt
med kyrkan S. Lorenzo in Damaso - dess ägare vistades i Avignon. Detta hus var tydligen,
i likhet med många av husen i Rom på den tiden, en åstning i minatyr, vilket de mycket
otry gga förhållandena krävde.

Men så blev Birgitta plötsligt ombedd att flytta inom en månad - vad kardinalen behövde
huset till fömäler källorna inte. Birgitta och hennes husfolk sökte intensivt över hela staden
men utan att lyckas uppbringa en ny bostad. Birgitta var särskilt orolig för sin ännu unga
och vackra dotter Katarina, som inte rryggt kunde bo var som helst.

Tvä dagar före månadens utgång började Birgitta förtvivlad packa ihop sina ägodelar för
att flytta till ett allmänt pilgrimshärbärge. Mitt i villervallan nåddes hon dä av ett budskap
från Kristus:

"Du bekymrar dig över att du inte har lyckats finna en lämplig bostad. Vet att iag har
tillåtit det här till din egen nytta. . . för att du av egen erfarenhet skall inse vilken fattigdom
och vilka plågor de fattiga pilgrimerna möter. . . Men du kommer inte att tvingas lämna
huset. . .r,

Ännu medan Birgitta berättade om det hon hade hört för magister Peter, slutar redogörel-
sen, kom det bud från husets ågare att hon kunde få bo kvar. (Så lyckligt slutar det ty-
värr inte för alla bostadsbehövande!)

Allra fattigast i timligt hänseende tycks Birgitta ha varit under sina sista år. Då led hon
och hennes husfolk ibland verklig nöd. Detta var i synnerhet fallet under resan till det
Heliga landet. Birgitta kämpade då dessutom mot s jukdom och åldersdomssvaghet. Pilgrimer-
na förlorade alla sina ägodelar vid ett skeppsbrott utanför Jaffa och räddades själva med
knapp nöd i land. Vid återkomsten lägBirg;tta utmattad av mänga srraparser sjuk i Neapel
och måste vända sig till drottning Johanna och ärkebiskopen i staden för att fä pekuniär
hjälp. Men hon var då redan på något sätt helt lösgjord från det timliga. Hennes husfolk
vittnade enstämmigt om hennes stora tålamod och glädje under alla prövningar.

Den allra största prövningen kan vi endast ana oss till. Den fattigdom som var allra
tyngst att bära, för Birgitta som för många andra - helgon och vanliga kristna - var
känslan av inre tomhet, av Guds frånvaro. När Kristus till sist uppenbarade sig för henne
och tog henne till sig, hade hon lärt sig den slutliga läxan - att inte ens hennes himmelske
Brudgum var nägot som hon ägde och kunde disponera över. Allt var Guds nåd.

98



LENNART \TALLDEN Sjukdom och död
i Birgittas liv och

tankevädd

Birgittas syn på sjukdom och död var helt natudigt påverkad av samtidens vädds-
uppfattning och människokunskap. I stora delar av Europa förnams under detta
märkliga tidsskede ett uppvaknande ur en kulturell sömn. Bland mycket annat
skedde en explosiv utveckling av kommunikationerna tvärs över kontinenter och
hav. Med detta följde inte bara en ökad spridning av uppbyggande kulturgods
utan också av sjukdomar och kriminalitet hos enskilda människor och i samhället.

Birgittas person, hennes upplevelser sådana de är beskrivna från hennes uppen-
barelser och uttryckta i handling, återspeglar mera levande än kanske något annat
i r3oo-talets personhistoria den mänskliga reaktionen inför tillvarons grundfrågor.
Hennes liv i samtidens brännande kyrkokris under en kallelsevisshet, som förde
henne till furstars och påvars hov, till den Eviga Staden och till det Heliga Landet
kan aldrig upphöra att fångsla. Det lyser med en sällsam klarhet i en tid av mörka
moln över mänsklighetens våg. Men det har ett ärende också till oss som lever
idag.

Birgitta talar sin tids språk, sådant det nått henne i en förvånansvärt rik kännedom
om hemlandets litteratur men också från de källor, som var den europeiska kulturens
gemensamma livsflöde, den antika världens filosofiska {örfattare och teologins för-
nyare under senare sekler. Men bilderna var hämtade från Bibelns berättelser och
profetiska utsagor, från helgonens historia, riddarsångerna och samtalen med biktfä-
derna. Med sin samtid delade hon inte bara världsbild och trosformer utan också
den personliga intensiteten i upplevelserna av gudsgemenskapen. Känslans hetta
och fantasins flårg gav liv åt en blixtrande klarsyn på människor och händelser.

Ur detta växte fram det starka medvetandet om att v^r^ t^gen till redskap i ett
enastående verk. I detta medvetande formades också hennes syn på sjukdom och
död.

V ärldsbild och männis kosyn

Birgit Klockars har nyligen skildrat den världsbild och människosyn, som Birgitta
mötte i sin omgivning och som ocksä blev hennes egen.l Där framstod den andliga
verkligheten, Gud, ånglarna och människosjälen som det stabila, det eviga, oförän-
dediga, medan den materiella världen var ostadig, föränderlig och förgänglig. Men
också den skapade världen hade del i Skaparens beständighet, om den underkastade

I Birgit Klockars, Birgitta och hennes värld. Kungl. Vitterh. o. Äntikv. Akad. Handl., Historiska Serien
r6. Stockholm r97r.
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sig den gudomliga ordningen. Änglarna intog en viktig plats i Birgittas tankevärld.
I en tidig uppenbarelse hör hon dessa ord: 'Åt aila människor har goda ånglar
getts till beskydd och onda till prövning. Inte så att 

^nglaff:a 
skiljs från Gud,

utan de betjänar själen utan att lämna Gud. De är ständigt i hans åsyn, och likväl
eldar och inspirerar de själen att göra det goda." De onda aodarna och demonerna
är under djävulens herravälde. Birgitta talar ofta om denna kamp mellan de goda
och de fallna dr'glarna, men hon visar sällan tecken på rädsla för egen del. Hon
sägs en gång som barn ha sett djävulen och då i skräck försökt komma undan
men hejdat sig då hon hörde honom säga: ,rJagkar. inte göra något, om inte den
KorsPåste tillåter det. >

Världsbilden var huvudsakligen den antika. Till de fyra elementen iord, vatten,
luft och eld lades himlen som det femte. Thomas ab Aquino kallade detta quintum
corpus eller quinta essentia. Människan är en sammansättning av allafem elementen.
Genom sin själ är hon nämligen besläktad med den andliga världen. Som bärare
av allt i tillvaron kallas hon enligt en vanlig föreställning under medeltiden för
mikrokosmos. Till Birgittas världsbild hörde också detaljerade föreställningar om
himmel och helvete. Men Birgitta är medveten om att skildringarna av hennes
uppenbarelser är bilder för andliga verkligheter. I Frågornas bok förklarar Kristus
varför år och getter på yttersta dagen ställs på höger och vänster sida om domaren:

"I gudomen finns det ingenting kroppsligt eller sådant som är gestaltat på kroppsligt
sätt, eftersom min gudom är ande. . . Människornas seder beskrivs ju ofta med
bilder och liknelser ur djurvärlden, såsom när oskulden betecknas med ett lamm
och lösaktigheten, den oåterhållsamma människan, med en get. . . Du bör därför
vet^, att jag Gud ibland använder mänskliga ord och liknelser, för att barnet skall
ha något att suga på och för att det fullkomliga skall fullkomnas alltmera.>

Birgittas uppfattning om människokroppen kommer också fram i olika bilder.
Den är ett tempel i vilket själen bor, ett skrin där själens guld förvaras. I likhet
med Franciskus talar hon om kroppen som själens ,råsnar. Mcnsamtidigt ser hon
också på kroppen som ett hinder för själens frigörelse. "Kroppen skall inte dödas
utan renas genom avhållsamhet, så att Guds ord kan spridas genom den.r Intressant
inte minst i ljuset av den nu aktuella diskussionen kring fostrets liv är hennes
uppfattning att själen inte skapas vid avlelsen utan först när kroppen utformars.
,Min kropp var endast ett trästycke i moderlivet, tills den hade förenats med
en sjäI.> Förändringen vid döden beskriver Birgitta som ett insomnande. >När de
rättfärdigas kropp och själ skiljs åt, är det endast som en sömn, ty de skall vakna
till evigr liv.> Denna sömn var dock ingen medvetslöshet. I uppenbarelserna talar
Birgstta med avlidna, som hon också ser samlade kring Guds tron.

Birgittas människosyn hade den verklighetskaraktär, som den samtida erfarenhe-
ten gav. Det sjuka i världen var olydnaden. Gud sade till henne: >Bland allt som
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jag har skapat finns ingenting som jaghar gjort med så stor värdighet som männi-
skan. Jag gjorde henne till herre över allt skapat på jorden. Jag gav henne också

förstånd att bruka det skapade till sin nödtorft och nytta och att prisa mig för
den nåd som hon hade fått. Men ingentinghar säuppväckt min vrede som människan,

allt annat, blott inte hon, lyder mitt bud. Jag skapade henne övedägsen alla lägre
varelser, och för ingen annan har jag lidit sådana förödmiukelser som för henne,

och ingen annan har jag återlöst med ett så dyrt pris som människan.> Med en

närmast modern psykologisk distinktion skiljer Birgitta mellan människans medve-

tande och hennes sjäI. Om en psykiskt sjuk människa gör hon följande uttalande:

'Djävulen fördunklade hans medvetande, men var inte i hans själ." Även den

sociala gemenskapen avslöjade sina sjukdomar för Birgittas granskande ögon. I
en uppenbarelse mot slutet av sitt liv beskriver hon det förnedrande tillstånd,
som Neapels herrar höll sina trålar i. ,Några herrar plägar och uppretar dessa

sina tjänare så mycket genom sina skymfande ord och slag, att nä'gra av dessa

tjanare räkar i ett tillstånd av förtvivlan och önskar att ta sitt eget liv.>

Modersai lja och gu ds hängiaen bet

Om Birgittas personliga inställning till det mänskli galivet under vanliga förhållanden
och i hennes speciella kallelse ger uppenbarelserna ett rikt material. Den oförblom-
merade skildringen av politikens spel vid furstehov och högadliga släktmöten ut-
trycker förtrogenhet med de svåra problemen i den inhemska och europeiska
kampen mellan dynastierna, ett intresse som förmodas ha haft sin grund bl. a.

i en stark modersförhoppning om sonen Kad Ulfssons framtid som tronföljare
i hemlandet. Sven Stolpe har analyserat detta motiv med utgångspunkt från Karls
död i Neapel efter en dramatisk blodstörtning.2 Karl var ju sorgebarnet, orons
och de mänga bönernas son men också förhoppningarnas, den över allt mänskligt
älskade. Om den förmodade framtidsutsikten haft verklighetskaraktär hade nu
genom Karls död ett väsentligt kapitel i Birgittas handlingsprogram avslutats. Hennes
uppenbart kallsinniga reaktion inför den dramatiska blodstörtningen är enligt Stolpes
mening betecknande. Vid Karls dödsbädd satt hon orödig, och när han andades

ut för sista gången hörde man varken gråt eller klagan. Hon lyfte sina händer
i ett tack till Gud. Pä en fräga vid begravningen om hon ändå inte sörjde sin
son blev svaret: ,rNej, inte ens om jag visste, att han skulle bli kejsare, skulle
jagvrlja önska honom tillbaka till detta elände!" I detta yttrande har Stolpe velat
se ett resignationens slut på Birgittas djärva dröm om Karl som landets konung.
Men mitt i denna laddade förening av intensiv modersvilja och kallelsebestämd
gudshängivenhet lyste med klarhet och skärpa också en bild av Birgittas innersta

2 Sven Stolpe, Myt och verklighet. Helsingfors r972.
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väsen, det totala överlämnandet av sitt liv och sin vilja i den höge uppdragsgivarens
hand. Kanske får hennes kamp för den älskade sonens räddning ett djupare pers-
pektiv i det obrutna händelsesammanhang, som avspeglas i Birgittas upplevelser
före och efter hans död. Några antydningar härom kanvara på sin plats.

Birgitta hade kommit till påven med sina söner Birger och Karl. Den äldre
sonen bar en värdig högtidsdräkt, medan Karl var klädd "i en riddedig skrud på

det sätt som de plägar som älskar världen". Då påven hade sett sönerna sade han
till Birger: >Du är din moders barn', men dll Karl: "Du är världens barn.' Detta
väddens barn mötte tillsammans med sin mor också drottning Johanna av Neapel.
Hon var änka. Kad hälsade på höviskt sätt med knäfall och fotkyss, men när han
reste sig gav han henne också en kyss på munnen uav vilket drottningen fick
så stor kärlek till honom, för att han,.vågade göra detta, och ville ingalunda låta
honom gä därifrän utan sade, att hon äntligen ville behålla honom och ha honom
till man". Karl var gift men det ville Johanna inte bry sig om utan sade >arr det
skulle vara som hon ville". Birgitta bad i sin förtvivlan om Guds nåd. När Karl
dä nlgra dagar senare blev sjuk och dog, fylldes Birgittas tankar av frLgar om
hans själ efter döden. I en uppenbarelse, den största sammanhängande som finns
bevarad i hennes egen svenska utformning, fär hon av Jungfru Maria denna tröst:
>Dig är lovat av Gud att se och höra, huru dom gjordes över en sjäI, som nyss

kommit ur sin lekamen. Det som då skedde pä ett ögonblick, det skall visas dig
med lekamliga bilder, som du kan begripa med ditt förstånd." I en storslagen
vision ser Birgitta sig varai ett stort och vackert palats, därJesus Krisrus i ke jsarkrona
sitter som domare. Bredvid honom står Maria. Inför domaren står en sjäI, naken
och skrämd. Det är sonen Karl. Till höger om domareo står en ängel, till vänster
en djävul. Djävulen skrek högt och röt och tjöt och sade: 'Ve mig, ty allt minne
ät fräntaget mig. Jag minns nu ingenting av det han gjorde på min tillskyndan,
och ytterligare har jag glömt hans namn, sä att jag nu inte vet eller minns vad
han heter.r Ängeln svarade: >FIan heter 'Tärarnas son' i himmelen.> Djävulen
skrek: >Vilken förbannad so var det som hade en så stor buk, som så mycket
vatteo var gjutet i att hon var fylld med tårvätska. Vare hon förbannad av mig
och alla helvetets härskaror.' Ängeln svarade: >Din förbannelse är en heder för
Gud och en välsignelse för alla hans vänner." Därefter talade domaren och sade:

"Gack bort, ovän, och kom; min uwalde!> Och i samma stund vände djävulen
'och domen var slut.

Kallelsens oissbet ocb h,ärlekens ffir
Birgittas handlande och skådande i denna för hennes intensiva personlighet så

inträngande händelse gör väl ändå ett starkt intryck av att vara buret av det klara
motivets följdriktighet. På samma sätt kan man uppleva hennes av djup och fast
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trohet präglade samhörighet med sin make, men också det tillsynes kallsinniga
överlämnadet i glömskans obekantskap när döden skilde dem. Under deras gemen-
samma valllo,rt till Santiago de Compostela blev Ulf svårt sjuk. Under den oro som

då grep Birgitta fick hon en vision, som gav henne vissheten att Ulf skulle övedeva.
För dem båda utgjorde detta emellertid en tilldragelse, där kallelsen till avskildhet
för Gud blev klart medveten. När Ulf sedan efter hemkonsten till Alvastra på

nytt blev sjuk och sedan dog, skedde väl det egentliga genombrottet för Birgittas
livsuppgift. Petrus av Alvastra vittnar under kanonisationsprocessen så här: "Likale-
des såg samma vittne, då ovannämnda fru Birgittas man läg på sitt yttersta, då

satte samme hennes man på nämnda fru Birgittas finger sin ring, som han då bar
på sin hand, och bad henne, att hon skulle vara så mycket mer angelägen att tänka
på hans själs välård. Då därefter samme hennes man hade dött, drog fru Birgitta
wä dagar efteråt själv ringen av sitt finger, och då man med förvånad min sade

åt henne, att det icke visade stor kärlek att draga av fingret ett sådant tecken
på sin mans kädek, svarade hon: 'rDå 

jag begrov min man, begrov jag med honom
all köttslig kärlek, och ehuru jag zilskade honom som mitt hjdrta, skulle jag dock
icke ens med en örtug mot Guds vilja återköpa hans liv. Men så ldnge jag hade
ringen på min hand, var den mig som en börda, emedan jag, dä jag betraktade
den, erinrade mig den förra kärleken. Och därför, för att min själ nu må höja
sig till kärlek till Gud allena, vill jag glömma ringen och min man och förtro
mig ät Gud".

Man kan undra hur det under vanliga förhållanden tidskrävande sorgearbetet
utformades i Birgittas person. Uppenbadigen fårgades hennes upplevelser av den

tanke som hon burit på under flera är, att fa lämna sin världsliga trygghet i det
ståndsmässiga livet med rikedomens omsorg om hem och familj och att istället
fä bli "fattig för Guds skull". Kristus hade sagt till henne: "Du skall vara min
brud och mitt språkrör, och du skall höra och se andliga ting, och min ande skall
förbliva hos dig ända till döden.o Här gavs en överväldigande kompensation. "Älska
alltså mig ensam, så skall du fä allt vad du vill och hava överflöd.u Icke ens den
jordiska kädeken fick binda henne.

I dessa wå bilder ur Birgittas liv förenas hennes känslor och tankar inför de

mest älskade människorna i hennes vädd i en enhet, som med klarhetens logik
och hängivelsens fullhet ger oss hjärpunkten i Birgittas väsen. Kompromissens
falskhet har ingen plats i hennes kallelsevision.

Sambandet mellan död och födelse

Birgittas tankar har ofta rört sig i gränsområdet kring födelse och död. Ännu mot
slutet av sitt liv är hon med hela sin själ med i Marias födslovånda. I en uppenbarelse
hör hon Maria säga: "Min dotter, det är längesedan jag i Rom lovade dig att här
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i Betlehem visa dig, hur det gick till vid min nedkomst. Och fastän iag visade
dig något därav redan i Neapel, dvs. i vilken ställning jag födde min son, må
du likväl vara viss om att jag stod så och födde just på det sätt som du såg, i
bön på knä ensam i stallet.> Barnets första bädd blev således jorden, nära det
pätagliga och ursprungliga. Men för Birgitta har det kroppsliga också ett andligt
innehåLll. Liksom barnet ligger inneslutet i ett mörker och först genom moderns
smärta förlöses till liv, så är hela mänskligheten fängen i mörker och väntar på

sin förlossning. Birgitta använde här barnsbörden som bild för >livet från döden".
I denna bild uttrycker hon den kamp om död eller födelse, som hon så intensivt
genomlider för sonen Karl. Det blev sedan för Birgitta en särskild uppgift att
be för döda, och detta är än idag en birgittinerordens särskilda kallelse.

Birgittas bilder av livet bortom döden är litterärt sett helt olika Dantes i hans

stora dikwerk om vandringen genom lidandets meningslösa land till mystikens
eviga I jus. Men hon är mäktig en fantasins glöd, som övertrdffar det mesta i samtidens
skildringar. Hon strävar förvisso inte efter en estetisk framställning av de dödas

vädd. Hennes uppenbarelser gäller bestämda människors andliga situation. In-
tressant är i detta sammanhang Birgittas starka gemenskapskänsla med avlidna,
>nästan som ett havandeskap kring den nydöde" för att citera Emilia Fogelklou.s
Birgitta har en förkärlek för helvetesskildringar. Men beskrivr'ingarnaav ännu levan-
de personer i maktställning är lika djävulsbemängda som när det gäller de döda.
Birgitta för oss också in i dödsrikets olika världar. Här tu det alldd domsscenerna,
den etiska dimensionen, som är det cenrrala. Men efter de ohyggligaste fördömelser
kommer alltid ett hoppets rop. Hennes strävan är att inskärpa de levandes ansvar
för de döda. Så länge de är i skärselden behövs de levandes böner, likaväl som

de själva behöver helgonens.

Birgittas bandlande med enskilda sjuka

Inte så få uppteckningar finns bevarade om Birgimas möte med tidens sjukdomsfor-
mer. Kanonisationsakterna talar om demonutdrivningar och hälbrägdagörelser.

Några fä exempel skall här anföras. En kvinna hade en ruvande demon i sig, som

hon försökte bli fri från genom amuletter. Birgitta frägade henne om hon hade nä-

gon amulett på sig. Då hon förnekade det sade Birgitta: nJo, du har i håret någon-

ting, som det inte är tillåtet för en kristen aft bära.>> Kvinnan tog då fram den
gömda amuletten, fick beskedet attfast^, bikta sig och ta natwarden, och när hon
gjort detta var hon botad.

Biskop Thomas av Växjö sägs ha blivit botad av Birgitta eft par gänger. Erra
gången hade han fallit av hästen och brutit flera revben. Han bad Birgita röra

3 Emilia Fogelklou, Bortom Birgitta. Stockholm r94r.
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vid hans sida och bota honom. Hon föll då i gråt och svarade: ,Herre, ni anser
mig för vad jag inte är, q iag är en stor synderska i Guds ögon. Men låt oss

alla bedja Gud, så skall han ge er tro svarr. Efter bönen rörde hon vid hans

sida: "Må Herren Jesus Kristus bota dig"! Då försvann smärtan och biskopen
kunde stiga upp och fortsätta sin f?ird vidare. Den andra gången led han av stensmär-
tor. Birgitta fick då en uppenbarelse, att det gällde hans andliga hälsa: >Det är
kärleken till Gud som fattas honom.,' Han avgav då ett löfte och blev frisk till
kropp och siäI.

Strax utanför Rom hittades en dag en norsk kvinna liggande halvdöd. På Birgittas
tillsägelse blev hon intagen på Sankt Antonius sjukhus i närheten, där hon blev
så återställd att hon kunde gä. Birgitta tog då henne hem till sig, bad för henne
och hängde nägra kulor av sitt radband på henne. Kvinnan blev fri från sin sjukdom,
som var fallandesot.

Att dessa skildringar speglar en sjukdomsuppfattning, som var i harmoni med
tidens allmänna åskådning,förringar inte deras värde av vittnesbörd om den uromor-
dentliga andliga utstrålning, som var Birgittas.

Samtidens sjukdon i Birgittu helbetpision

Birgittas kallelsevisshet bröt fram genom en utveckling, där barn- och ungdomsårens
släktbestämda händelser, äktenskapets villkor och den egna familjens tillkomst länge
dolde det inre växande, som slutligen sprängde hennes andliga gränser och trädde
i dagen med en överväldigande styrka. Efter Ulfs död fick detta en närmast krisartad
karaktär. Hennes uppenbarelser ger i sin intensiva hetta expressiva bilder av hennes
vånda över samtidens sjukdom, den navskyvärda begärelse>> som band riddare och
hovmän och andra den politiska maktens utövare i en "vällustens förslavning".
Hennes dom är förkrossande men med den djupnar hennes syn på sin egen väg.

"Då du tänkte pä, att jag fu Herren Den Allsmäktige, från vilken allr gott är,
och lämnade din egen vilja för att göra min, då blev du med rätta min.>> - "Genom
naturliga ting kan man bereda en hälsosam dryck, nämligen kallt järn och hård
sten, torrt trä och bitter ört., - "Så har jag andligen gjort med dig." - "Ty
du betänkte världens åfänglighet och överlämnade din '"ry^ a, mig, åstundande
mig över allting. Och på grund av denna gnista av kärlek började det torra olivträdet,
det är evangeliernas ord och umgänget med mina lärde, att smaka dig, och av-
hållsamheten behagade dig till den grad, att allt som förr synts dig bittert började
bli dig sött. Och då oljan började flyta och uppenbarelsernas ord frän mig kommo
i din ande, då stod någon på berget och ropade: Genom denna dryck släckes

törst, värmes den frusne, glädes den bedrövade, botas den sjuke."
Det är helhetens hängivelse som talar i dessa sarser. Programmet för den läkande
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uppgift som blev Birgittas i den tid och den värld där hon levde ligger uttryckt
i denna uppenbarelses ord, där upplevelsen av tillvarons totalitet fått långt mera
omfattande uttryck än detta korta utdrag kunnat återge.

Birgittas jordiska liosfiiring och himmelska födelse

Om sin egen hälsa och sjukdom ger Birgitta i sina efterlämnade dokument inte
mycket upplysning. Olika meningar har uttryckts om hennes kroppskonstitution
och själskrafter. Troligen har hon varit ganska liten till växten. En bevarad klänning
har en längd av r ro centimeter. I en av de s. k. Revelationes extravagantes omtalas
hon som en kvinna av medelmåttig växt. I den biografi som biktfiiderna författade
kallas hon en späd person. En uppgift att hon skulle ha varit låghalt härstammar
från ett ben i reliksamlingen i Vadstena, som visar ett felaktigt läkt lårbensbrott.
Enligt den undersökning som Carl-Herman Hjortsjö utfört har detta ben emellertid
säkerligen tillhört en man.a

Uppenbarelsernager förvisso material trllfrägan om Birgittas temperament. Tor
Andrae har gjort en ingående studie av detta i sin bok Mystikens psykologi, där
en psykodynamisk tolkningsmodell ått spegla nägra drag i Birgittas förundedigt
rika personlighet.s Liksom andra hennes skildrare i senare tid, har Andrae dragit
fram sidor som kunnat tyda på högmod och härsklystnad. "För hela sin omgivning
var hon>>, säger Schiick, "s11 fullständig envåldshärskare'r.G Det gällde inte bara
den godmodige Ulf utan tydligen också de lärda biktfiderna. Prästerna i kvinnoklost-
ret skulle stå under abbedissans ledning. Men Birgitta visade också drag av ömhet.
Hon vände sig mot överdriven askes och framhöll betydelsen av att vårda
kroppen med förnuft och att unna sig en smula förströelse. Hennes påfallande
mildhet mot sjuka systrar vittnade inte bara om hennes sunda natur utan också
om moderlig medkänsla. Sven Stolpe har framhållit Birgittas aristokratiskt förfinade
dragi motsats till den bild avgrovhuggen lantmora, som oftapräglatföreställningarna
om Birgittas personlighetstyp. Hon var utan wekan en rikt sammansarr natur med
mångfaldens gåvor i en med åren alltmera samlad karaktärsenhet.

Sin egen livsföring utformade Birgitta så småningom till en bister askes. Detta
medförde en tilltagande kroppslig svaghet. Akuta åkommor drabbade henne under
ett par längre pilgrimsfärder. Under en sådan färd :1369 blev hon enligt samtida
skildringar häftigt angripen i levern och av andra sjukdomar. På sin sista oerhört
ansträngande vallfiårdsresa insjuknade hon i Jerusalem r37z med feberanfall och

a Cad-Herman Hjortsjö, i: A. Bygd6n, N. Geivall och C.-H. Hlortsjö, Birgittas reliker. Lund 1954
5 Tor Andrae, Mystikens psykologi. Stockholm r926.
6 Henrik Schiick, cit. Andrae, a. a.
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magbesvär, som hon sedan aldrig blev fri ifrån. Om detaljerna är nästan ingenting
känt.

I sitt vittnesmål i kanonisationsprocessen uppger dottern Katarina, att Birgitta
fem dagar före sin död såg Kristus ,rframför altaret, som var i hennes kammareo.

Han lät henne förstå vad som väntade henne. >Jag har gjort med dig, som en

brudgum pIägar göra, som döljer sig för bruden för att desto ivrigare åstundas.

Så har icke heller jag besökt dig med min tröst under denna tid, emedan det
var din prövningstid. Stig nu därför fram beprövad och bered dig, emedan tiden
redan är inne, att du, som jag lovat dig, framför mitt altare skall klädas och vigas

till nunna, och sedan skall du anses icke blott som min brud utan jämväl som

nunna och moder i Va$stena. Men detta skall du veta, att du skall nedlägga din
kropp i Rom, till dess den kommer till den för densamma beredda platsen, emedan

det behagar mig att skona dig från dina mödor och att mottaga din vil ja som verkställd
gärning>. - "På den femte dagens morgon skall du efter att ha mottagit sakramenten

sammankalla alla de personer, som jag ovan nämnt, var och en och säga dem vad

de skola göra, och då skall du under deras ord och händer komma till ditt kloster,
det är till min d^dje - och din kropp skall nedläggas i Vadstena., Under de

fem dagarna åt hon ingenting och drack endast litet vatten, som hon fuktade
läpparr'a med. I gryningen hölls mässa i hennes rum. Då såg hon åter Kristus.
Hon mottog eukaristin och den sista smörjelsen och gav, alldeles klar in i det
sista, sina uppdrag ätKatarina och biktfäderna. ,rSedan vart och ett sålunda blivit
ordnat och bestämt , säga alla de förutnämnda, nämligen bikt{iiderna och hela husfol-
ket, att Birgitta med stor, glödande kädek och andlig rörelse såg upp till himmelen,
med ögonen lyfta i andakt, liksom tackande Gud, och sedan slöt hon ögonen,
sägande: 'I dina händer, Herre, befaller jag min ande', och så uppgav hon andan

och avsomnade i Herren.r,
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BIRGER BERGH Birgittas
d jävulsskildringar

Birgittas bildspråk

Något som i hög grad kännetecknar den heliga Birgitta som författare är hennes
drastiska framställningssätt och hennes konkretion. Hennes uppenbarelser har vanli-
gen en åskådlighet och en sorts påtaglighet i stilen, som är frapperande. Birgitta
har verkligen inte mycket av det svärmiska drag, som med rätt eller orätt anses

utmärka medeltida kvinnliga mystiker: wärtom visar hon en stark verklighetsanknyt-
ning, hon står med båda fötterna på jorden och är ovanligt väl orienterad i det
prakdska livet och alla dess detaljer.

Dessa Birgittas drag framgär extra tydligt av hennes sätt att använda bilden. Hon använder
i sitt bildspråk snart sagt vad som helst, från igelkottar till barnmorskor. För Birgitta, med
hennes erfarenheter av hem och hushåll, har det uppenbarligen inte funnits något hinder
för att likna sin egen själ vid en osr: ,Din sjäI, som fu mtg ljuv och behaglig som en
ost", säger faktisktJesus till henne på ett ställe i första uppenbarelseboken. Somliga bedömare
har nu tagit anstöt av denna oförbehållsamhet i Birgittas bildspråk. Så tycker t. ex. fransmannen
Vernet att liknelsen med osten är i starkaste laget; Birgittas bisarra infall sårar den moderna
smaken, anser denne företrädare för den franska spiritualiteten, tydligen något främmande
för en mer robust, germansk sinnesart. FIan menar, att Birgittas symbolism är mer vulgär
än vad som var vanligt t. o. m. under medeltiden. Vernet gillar inte alls, att jungfru Maria
kallar Birgitta ,sin svärdotter>> - men för Birgitta var ju en sådan benämning alldeles naturlig
till följd av hennes roll som sponsa Chrittil.

Till en sådan mer betänksam attityd till Birgittas framställningssätt kan man knyta några
reflexioner. Man kan bortse från den generella svårigheten att värdera Birgitta rätt efter
medeltida mått; betydligt viktigare är att man gör klart för sig, vad som egentligen är det
grundläggande i Birgittas intentioner. Hon skriver inte för att försöka tillgodose någon
särskild litterär eller estetisk smakriktning, så mycket kan man vara säker på. Om man
så vill, kan man komplettera Vernets exempel på birgittinska bisarrerier genom att notera,
att hon vid ett tillfiille iämför Gud med en brännvinsbrännare - Birgitta torde härvidlag
sakna paralleller - och en annan gängfär Gud finna sig att liknas vid en skata. Nej, Birgitta
har alldeles säkert varit främmande för litterära ambitioner i den meningen att författaren
underkastar sina alster en granskning och sovring efter estetiska principer. Om man betänker
hur mycket i Birgittas produktion som är litterärt sett helt oinrressant och, vad man kan
förstå, helt blottat på konstnärlig ambition, då förstår man bättre hur hon själv fattat sin
uppgift: att utan vidare krumbukter skriva ned det hon sett och hört i uppenbarelsen. Flennes
stil blir mycket riktigt ofta brådskande, hon hugger tag i de bilder som inställer sig snabbasr;
hon riskerar helt enkelt inte att förlora greppet om det hon upplevt i extasen. På det sättet
blir, från en ensidigt litterär synpunkt, ganska mycket hos Birgitta mediokert, för att nu
inte säga rent råkigt; men Birgittas poetiska snille tar icke så sällan ut sin rätt, och en
del stycken är helt enkelt enastående i fräga om konstnärlig uttryckskraft.

Man kan i sammanhanget erinra sig vad Birgitta s!älv har att säga om det hon fattar
som sin uppgift. Hon använder vid nägra tillfällen bilden av en stor herres löpare eller
budbärare, hon betraktar sig som en (afinr magni domini. Tydligast utför hon denna bild
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under etr av sina sammanträffanden med greve Nicolaus Orsini, som i sitt vittnesmål under
kanonisationsrättegången återger vad Birgitta vid något tillfålle sagt till honom: "Ni bör
inte tro, art Guds ord har mindre kraft till följd av min oansenlighet. Jag är nämligen som
en obetydlig löpare: denne bär sin store herres brev med viktiga meddelanden, för brevet
med sig på värdshus och illa beryktade ställen, men på inget sätt förändrar eller förvanskar
han sin herres brev, och inte ändras härav dess innehåll. Han som befaller mig att tala,
han vet att jag själv varken läsger till eller tar bort något."

Det finns goda skäl att trycka på detta, vad man kan kalla oskuldsfulla, icke beräknande
drag hos Birgitta - åtminstone är hon inte medvetet beräknande; att hennes revelationer
sedan speglar hennes egna tycken och privata ställningstaganden är fu på inget sätt egendom-
ligt. Om man betonar det oskuldsfulla, det godtrogna hos Birgitta ger man helt säkert en
betydligt mer rätwisande bild av henne än den i Sverige rätt vanliga föreställningen om
henne som en elak käring, som inte gjorde just annat än spann intriger, och som då och
då föregav en revelation för att skrämma folk och på så sätt lärtare nå sina syfren. Uppfattningen
av Birgitta som intrigmakerska möter man redan hos Olaus och laurentius Petri. De säger
rent ut, att Birgitta bara låtsades ha uppenbarelser; I^aurentius säger dessutom, att Birgitta
i detta hänseende var ungePår lika hederlig som Numa Pompilius, han som ordnade det
romerska religionsväsendet efter de råd han påstod sig ha fätt av källnymfen Egeria. Den
positivistiskt orienterade Birgittabild som Henrik Schiick pä sin tid levererade och som
i hög grad varit bestämmande för synen på Birgitta under de senasre decennierna, har således
förelöpare från reformationens första tid.

Birgittas djdolar

Vid beskrivningen av de i revelationerna ymnigt förekommande djäalarna och deml-
nerna Bör Birgitta särskilt flitigt bruk av sin fantasi, sin förmåga till åskådlighet
och konkretion; det som inledningsvis sades om Birgittas utnyttiande av bilden
far här dessutom en särskild tillämpning, vilket jag senare äterkommer till.

Man kan nog inte s^ga, att Birgittas skildringar av djåvlarna är direkt behagliga
eller rogivande, men det var ju heller aldrig meningen. t>Jag röner nu> säger i
en uppenbarelse en kvinna i helvetet, >att djävlar är Fåstade vid min sjäI, eftersom
mitt hjärtas vilja gjorde mig så vanskaplig. . . Jag stod stadigt i synden: därför står
nu djävlarna stadigt i mig, och de biter mig utan att någonsin bli mätta.u En annan

gäng fär man veta, hur det gått för en man och kvinna som levat i ett äktenskap
ingånget mot Kyrkans forordningar: de har, inte oväntat, hamnat i helvetet. Birgitta
beskriver nu med brio hur en djävul kommer framrusande; han är försedd med
en treudd, och på ena foten har han tre vassa klor. En klo sticker han i bådas

hjärtan, och trycker dem så hårt samman, >>att de tycktes varasatta liksom i pressn.

Den andra klon sticker han i bådas m gat och sargar dem så svårt, att alla inäivorna
verkar genomstungna. Djävulen avslutar så sin uppvisning genom att sticka sin
tredje klo i deras h järtan, magar och fötter; man undrar om Birgitta i sin brådskande
stil har glömt att det redan satt en klo i deras hjärtan och en annan i deras magar,
eller om hon till äventyrs faktiskt menar det hon säger. Alltnog, denne djävul
härjade så med mannen och kvinnan, att >allt såg ut som ett enda nystan>.
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Birgittas djävlar har mänga och oväntade talanger. Somliga nöjer sig helt enkelt
med att skrika, men skriker då så högt att man blir döv. I en revelation berättar
Birgitta på ett mycket suggestivt sätt hur en själ vederfors den stora nåden att
slippa beröras av djävlarna; men äandra sidan skrek en djävul till dess att samma

själ blev alldeles döv. Några djävlar i sjunde uppenbarelseboken uppträder som
ryttare, men det är inte hästar de rider på: som riddjur tjänstgör i stället vissa
prelater och kardinaler, som av fafånga och högfiird håller sig med alltför stora
och dyrbara hästar. Det är i Birgittas föreställningsvädd helt i sin ordning, att
ett antal diävlar under skrik och otäcka hånskratt hoppar upp och sätter sig på

kardinalerna och trycker sporrarna i deras bröst, så ofta dessa i sin fäfånga är

ute och visar sig på sina fina hästar.
I revelationstexten förekommer såväl singularen diabolus som pluralen diaboli,

och en fölid av detta är att man aldrig med full säkerhet kan avgöra om singularformen
betyder 'Djävulen' eller 'en djävul'. Birgittas språkbruk innebär en olikhet från
Bibelns, där det finns en djävul, vid vars sida man möter demoner och orena
andar. Till denna bibliska distinktion mellan djävul och demoner finns det dock
hos Birgitta en parallell. I sjätte boken uppträder vid ett tillfiille siu diävlar, som
senare i revelationen får sällskap av yttedigare wå. Varje djävul sägs här motsvara

en särskild last. Om detta koppel om sammanlagt nio djävlar fär man veta, att

"de lupo till sin hövding>, som det står i Lund6ns moderna översättning av revela-
tionerna. I latinet kallas denne hövdingprinceps, han omnämns också som princept

demonum, och i rubriken till revelationen går han under namnetprinceps dernoniorum
(ifr Mark 3: zz). Denna uppenbarelse avslöjar hur djävulshövdingen utdelar order
till de ditlupna underdjävlarna, och han ger en detaljerad beskrivning av hur de
skall gå trllvåga för att plåga en viss sjäI. Först skall djävlarna klämma på själen.
Därefter skall de bränna den. Nzir de är klara med det, skall de sticka den. En

av de nio d jävlarna har en specialuppgift: han skall krossa själen mellan sina tänder.
Uppenbarelsen gäller en avliden dominikanermunk, och det hör till saken att Birgitta
gärna och ofta klandrar dominikanerna, eller tiggarordnarna överhuvudtaget.

Domstolsscenerna

Innan vi lämnar ffitgan om djävlarnas arbetsuppgifter i Birgittas revelationer är
det nödvändigt att något uppehålla sig vid de hos Birgitta så vanliga domstolsscener-

na, där djävulen spelar rollen som åklagare. Dessa rättegängsrevelationer brukar
man vanligen förklara genom att hänvisa till den lagmansmiljö Birgitta upplevde
både som barn och senare som lagmanshustru, men som Birgit Klockars har visat

måste man räkna med att Birgitta kan ha fått impulser till dessa skildringar från
liknande framställningar i Fornsvenska legendariet, som hon bevisligen studerat.

Det genomgående temat i dessa domstolsscener är att en avliden människas sjäI,
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ömklig och vanligen darrande av skräck, står inför domarenJesus Kristus. Åkhga.e.r-
djävulen försöker övertyga domaren om sin rätt att ta själen med sig till helvetet
genom att erinra om alla de synder människan hunnit samla ihop under sin livstid.
Som själens försvarare uppträder en ängel, som energiskt framhåller de godagärning-
ar själen kan ha hunnit udöra. Den heliga jungfrun ingriper då och då som själens
förebedjerska inför Kristus, och någonstans i periferin finns Birgitta som åtminstone
vanligtvis stumt vittne; någon gång utväxlar hon några ord med domaren eller
med Maria. Domaren är omutligt rätwis, och det är inte alla som blir delaktiga
av hans mildhet. En och annan själ blir faktiskt dömd till helvetet, och Birgitta
säger då inte helt ftirglöst att den hamnar i helvetet eller något i den stilen; under
Iarm och dån störtar själen rakt ner, ibland sammanbunden med någon skrikande
djävul.

En av Birgittas rättegångsrevelationer har berört henne personligen i särskilt
hög grad, nämligen den där hon ser sin avlidne son Karl stå inför rätta. Karl,
som rest till Italien för att med sin mor vallfiårda till Jerusalem, hade under uppehål-
let i Neapel dött. Birgittaslänga vision om sonen tog sin början omedelbart efter
hans död, den fortsatte under s jöfärden till Palestina för att avslutas i den heliga
gravens kyrka. I denna märkliga revelation fär man först veta, att jungfru Maria
i själva dödsögonblicket fängat upp Karls själ föt att skydda den från alla de djävlar
som infunnit sig för att 'rsluka han själ> som det står. En högljutt skrikande djävul
klagar inför domaren Jesus Kristus över att Maria gjort sig skyldig till ett brott
mot själva rättegångsordningen: enligt all rätt, menar han, var det han som borde
ha fätt presentera själen inför rätta, och inte Maria, som det nu blev. Djävulen
moriverar nu inte närmare sina anspråk, och när Maria svarar att Karl under sin

livstid vördat och älskat henne högt, ger han märkvärdigt nog med sig på en gång.

IÄngre fram under rättegänget vänder sig djävulen till domaren Kristus med orden:
,rJag vet att du är själva rättvisan och makten. Du är inte mindre rämvis mot en
djävul än mot en ängel.> Tydligtvis är detta djävulens sätt att udägga läran om
Iiberam arbitrium, den fria viljan: det stär människan fritt att antingen vända sig
till Gud eller vända sig från honom, i den meningen visar Gud djävulen all tänkbar
respekt och ger honom fria händer att fresta människan. "Tilldöm mig denna själ!"
fortsätter djävulen, som påstår sig ha skrivit upp och bevarat alla Karls synder.
Men då han skall räkna upp dessa synder, händer det märkliga att han inte hittar
dem, trots omsorgsfullt letande både i huvudet och i alla lemmar usom han tycktes
ha>; till slut gråter han faktiskt av förwivlan. "Ve mig olycklige, nu är mitt långa

arbete till ingen nytta!, Karls synder har alltså utplånats, och förklaringen till det
lämnas av ängeln-försvararen: det är Birgittas alla tätar över sonen, filius lari-
lnArilnt, hennes tålmodiga arbete och många böner som har förintat sonens synder.
Men djävulen repar mod och kommer plötsligt dragande med en säck, som är
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full av sådana synder som Karl lovat sona, dock utan att göra det. Djävulen böjer
sig ner för att ta upp syndernä ur säcken - men säcken är tom, och djävulen
sätter i gång med att skrika )>som en galningt .

Ängeln-försvararen framhåller hela tiden Birgittas ansträngningar f& sonen,
det är de som krossat djävulens makt. Ett och annat som Karl slälv gjort för sin
själs frälsning letar ängeln fram också; dock under vissa ansträngningar, som det
tycks. uKarl önskade vallfiårda från sitt fd.derneslandr, påminner ängeln om, mycket
mer är det inte, om vi nu bortser från den tidigare betygade vördnaden Karl hade
hyst för jungfru Maria.

Ett suggestivt uttryck för djävulens underläge lämnar Birgitta mot slutet av revela-
tionen, där det sägs att djävulen inte bara har glömt Kads synder - han kommer
inte ens ihåg Karls namn, och han säger s jälv att han finner detta mycket besynnerligt.
Då det står helt klart för honom, att han inte kan vinna Karls s jäI, blir han alldeles
utom sig av raseri mot Birgitta, eftersom det är hon som har fördärvat alltsammans
för honom genom sitt arbete och sina böner för sonen, och till slut skriker han
följdriktigt: uDen förbannade suggan!o

D j äa larn a s ko a I ifi ka t i on er

I uppenbarelsen om IGrl inför rattafrantritder mycket tydligt ett för de birgittinska
djävlarna utmärkande drag: deras utpräglade känsla för rättvisa, särskilt då det gäller
den mer formella sidan av saken, och deras uppriktiga förtvivlan då de inte röner
den uppskattning de väntat sig för sitt arbete i rättvisans tjänst. Det är helt klart,
att de till tänkesätt och tycken kännetecknas av en viss ensidig idealitet. Att d jävlarna

är genomonda är förstås alldeles naturligt, i det avseendet spelar de ju bara den
roll som de tilldelats generellt i den kristna läran. Man kan notera, att tägra djävlar
avger ett slags självdeklaration, buren av en anmärkningsvärd självkännedom, ja

faktiskt självaktning: >. . . vi är lika invärtes och uwärtes>>, säger de här djävlarna,
i korus, "och vi är alltid hårda i vår elakhet och alltid lystna efter ont>. Här är
det idealistiska draget tydligt, och det förvånar inte när det visar sig att djävlarta
t. o. m. är villiga att själva lida för sin sak. En djävul gär sä längt, att han gärna

skulle acceptera att två brinnande facklor oupphödigt trängde igenom hans ögon
och att en helvetesbrand utan uppehåll flöt genom hans öron, bara han fick sin
vllja fram i något visst sammanhang.

Birgittas djävlar har ett tubtile ingenium, deras intellektuella kvalifikationer är
i själva verket imponerande. Självfallet är djävulen lögnens fader, och Birgitta
vet att han år extrafarlig därför att han då och då blandar in lite sanning i lögnerna.
De enda han inte kan ljuga inför är Gud, Jesus Kristus och jungfru Maria, i god
överensstämmelse med läran om Guds allmakt, som alltså också kommer Maria
till del. Dessa har stundom stora logiska uppgörelser med djävulen, som då -
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lät vata motvilligt - talar fullkomligt sant. Några djävlar förklarar saken så här
inför Gud: >Liksom tjuvar icke säga sanningen, om icke deras fötter pressas i
den hårda trästocken, så skulle icke heller vi säga sanningen, om icke din gudomliga
och fruktansvärda makt wingade oss."

>Jag ser så klartr, säger en djävul i första revelationsboken, ,'atr det inte finns
något så hemligt eller dunkelt, att det skulle kunna dölja sig för mig.> På ett
annat ställe säger Krisrus om djävulen, att han >genom sitt fina vetande utröner
det inre genom de yttre rörelserna'. Birgitta tycks vidare ha räknat med möjligheten
att djävulen kan förutse en människas död, åtminstone en ond människas. Djävlarnas
vetande inkluderar självklart grundliga kunskaper i den kristna dogmatiken. >Ingen
kan inträda i himmelen utom den som åstundar och söker Gud av hela sitt hjärtarr,
står det på ett ställe i sjätte boken, men det är inte en präst i predikstolen som
yttrar dessa ord, utan det är en ovanligt svart demon eller "blåman>) 

som är ute
och vädrar sitt vetande. En annan djävul talar, faktiskt nästan inspirerat, om nden

nldegäva som består i en av gudskärlek ingiven och med tro och hopp förbunden
ångerr. "Ty Gud är av evighet så rätwis>, fortsätter han, ,ratt ingen syndare, som
ej känt fullkomlig Lnget,far inträdai himmelriket." Vid ett tillfiille anmodar Herren
djävulen att ödmjukt be om förlåtelse. Men djävulen håller renlärigt på sin roll
ochvågrar att efterkomma denna, dogmatiskt sett egentligen ganska riskabla uppma-
ning; detta torde också vara det enda ställe hos Birgitta diir djävulen vä,grar att
lyda Gud, som försiktigwis inte gör bruk av sin allmakt att tvinga honom till
lydnad.

Birgittas djävlar känner en stark förtröstan på väddsordningen, de utgå,r från
att givna villkor verkligen skall gälla, som de nu s jälva tolkar dem. "Det är omöjligt>
utbrister en djävul, odet är omöjligt att Gud dömer stick i ståv mot den ordning,
som från evig tid varit i hans föruwetande.r, Gång på gång hos Birgitta möter
man dessa djävlar som klamrar sig fast vid tanken på en rätwis världsordning;
vi har redan sett hur det går med deras psykiska välbefinnande när de blir frustrerade
i detta hänseende. Dessa humorlösa rättshaverister saknar varje möjlighet att förstå
Guds förlåtande nåd och barmhärtrghet och människors uppoffrande kärlek som
annat än okontrollerbara, irrationella och i grunden orättvisa inslag i systemet.
Dvs. rent dogmatiskt sett vet de vad Guds nåd är, i den meningen att de säkert
skulle kunna redogöra för saken fullt tillfredsställande i tentamen. >Du är sannerligen
själva kiirleken varmed barmhärtigheten och rättvisan äro förenade>, ropar oräkne-
liga djävlar med en röst; men då Gud i praktiken förbarmar sig över en syndare,

eller då en människas förböner och ansträngningar fär komma en avliden människas

själ till godo, då rubbas väddsordningen för de arma djävlarna, och de blir inte
sällan alldeles förstörda av raseri, som vi såg i revelationen om Karl. Och till någon
del kan man väl begripa deras reaktioner, när man märker att de vid sina konfronta-
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tioner med Gud eller Jesus Krisrus tycks få om inte uppmuntran så åtminstone
en viss förståelse för sin verksamhet. Djävulen har hos Birgitta, för att citera en

essä av Tor Andrae, ,ten erkänd och inom givna gränser respekterad ställningn.
Birgina låter Kristus själv säga att djävulen >är såsom min tjänare avsedd för de

ondas straffr, och en annan gäng säger han rent ut, att djävulen inte kan >nalkas

någon ond människa, såframt icke jag tillåter detu. Kristus kan kalla djävulen sin

"skarprättare", och ibland förefaller det som om Kristus samarbetar med djävulen,
och då inte bara i den mer spekulativa meningen att människan har sin fÅa vilja
attvälja djävulen, och att djävulen har sin friavrlja att fresta och förleda människan.

En läsvärd revelation i tredje boken, där man fär höra överraskande ring om
den döde kardinalen Annibaldo Ceccano, innehåller just en sådan situation, där
Kristus i mer påtaglig mening samarbetar med en djävul. Ceccanos själ stär inför
domaren Kristus: "'O sjäI, du lärde dock att förakta världen och dess rikedomar,
varför har du då följt dem?' Själen svarade: 'Emedan den uslaste stank var mig
välbehagligare än din högst ljuvliga vällukt'. Och sedan han sagt detta, hällde en
djävul genast ett kar med svavel och etter i honom. Vdare sade domaren: 'O
sjäI, du sartes till 

^tt 
yara en ljusstake för folken, varför lyste du icke med ditt

ord och ditt exempel?' Själen svarade: 'Emedan din kädek var utskrapad från mitt
hjärta. Jag gick såsom en människa utan minne och såsom en kringirrande man,

betraktande det närvarande och icke givande akt på det tillkommande.' Efter att
ha sagt detta berövades själen ögonens ljus. Och djävulen, som syntes stå bredvid,
sade: 'O domare, denna själ är min; vad skall jag göra?' Domaren svarade: 'Rena

henne och sätt henne liksom i press.'o Domaren och skarprättarefi agerar således

i bästa samförstånd, och man kan föreställa sig att djävulens tillfredsställelse måste
ha varit stor, då han slapp se sina ansträngningar gäckade av den oberäkneliga
gudomliga nåden.

Bildspråk*s gränser

Men trodde nu Birgitta verkligen att djävlarna existerade så som hon föreställde
sig dem, i rent kroppslig mening, och tänkte hon sig verkligen att en djävul i
faktisk mening skulle kunna exempelvis krossa en själ mellan sina tänder, sedan

han först klämt på den och stuckit den? Nej, Birgittas djavlar är ingenting annat
än bilder för något annat och hon är också själv på det klara med den saken;
hennes djävlar är bildmässiga framtoningar av nä,got vars väsen var oåtkomligt for
henne. På ett ställe säger Kristus vissedigen, att Birgitta skulle kunna se djävlarna
sådana de äro, men då skulle hon antingen dö eller tvingas leva "med stor smärta>'.

På ett stort antal ställen förnekar dock Kristus kategoriskt, som vi strax skall se,

Birgitms möjlighet att se djävlarna sådana de verkligen är. Birgitta föreställer sig
alltså djävlarna med hjälp av bilder, vilkas bristftillighet hon också är medveten
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om. I en stor rättegångsvision ur åttonde boken instrueras Birgitta på fölfande
sätt; det är >den gudomliga rättvisan' som talar. 'rDe ting, som visas dig här, är
icke kroppsliga utan andliga, och varken ängeln eller djävulen är kroppslig, men
du ser dem sådana, emedan du icke kan förstå det andliga annata,ngenom kroppsliga
bilder." Och lite senare i samma uppenbarelse: "Och eftersom själen och djävulen
icke är kroppsliga utan andliga, därför visas dig djävulens frestelser och straff i
kroppslig skepnad." I samma kapitel blir Birgitta gäng pä gång påmind om hur
hon rätt skall rolka det hon upplevt i visionen. "Allt detta, som blivit dig så uförligt
visat i tur och ordning, är i ett enda ögonblick inför Gudr', år hon bl. a. höra.
,Men eftersom du är kroppslig, måste andlig kunskap bibringas dig medelst kroppsli-
ga bilder." - - - "Så skola andliga ting förstås medelst kroppsliga liknelser. Djävlar
och änglar har nämligen icke sådana lemmar och för icke sådant samtal - de är
ju andar -, men genom dylika bilder framställs deras godhet eller ondska för
kroppsliga ögon.>

Den birgittinske djävulen själv vet - natudigtvis - att han är andlig och inte
köttslig. Under en av de mänga rättegångsrevelationerna triumferar en djävul av
glädje vid tanken pä att domaren kanske kommer att tilldöma honom en själ:

"Alltså är hon min! Hennes kött skall, såsom det brukar sägas, vara mitt kött,
lät vara att jag ej är köttslig, och hennes blod skall vara mitt blod." Djävulen
år andlig, men detta hindrar honom inte från att strax efteråt klappa händerna!
Särskilt intressant i samband med denna revelation år att domaren-Kristus vänder
sig till djävulen och ber honom förklara för Birgitta, som står och hör på, varför
han egentligen är så glad. ,Vissedigen vet jag allting , säger domaren, >men denna
min brud kan icke fatta det andliga utan liknelse.' Man lägBet således märke till
att domaren ber djävulen inte i första hand att anvånda liknelse, han ber bara
djävulen såga varför han är glad; den outtalade men självklara förutsättningen är
den, att innehållet måste förmedlas med bildens hjälp, om nu Birgitta skall kunna
göra sig en föreställning om vad saken gäller.

Det kan alltså inte råda något tvivel om att Birgitta själv förstått, att hennes
diävlar varit bilder för en bakomliggande verklighet av enbart andlig natur. D jävlarna

blir färgstarka konkretiseringar av ett i läran givet intellektuellt innehåll; vad Kyrkans
syn på saken beträffar, visar ett läromässigt uttalande från det viktiga fjärdeI-ateran-
konciliet r2r j 

^tt 
man förutsatte djävulens och demoners existens. Men det är

intressant att se, att Birgitta vanligwis underlåter att poängtera djävulsskildringarnas
bildfunktion, och förklaringen är väl helt enkelt den, att hon inte varit så intresserad
av att markera gränsen mellan bilden och det som bilden avbildar. Denna glidning
mellan bild och verklighet är nu någonting som i högsta grad sätter sin prägel
på det medeltida tänkesättet, och den hänger alldeles säkert samman med den
medeltida tendensen - både hos skolastiker och mystiker - att tillskriva också
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ARON ANDERSSON Birgitta och konsten

Föredrag hållet i Vadstena klosterkyrka den z3 luli r97 r

vid Societas Sanctae Birgittae 5z: a generalkapitel.

Birgitta står oss närmare än någon annan gestalt från vår medeltid, mer aktuell och levande,
kanske också oroande. I de Himmelska Uppenbarelserna när oss hennes röst bjudande
och stark, och den ger oss en längtan att själva fa tränga in i den värld av visioner, som
var hennes, att se med hennes ögon.

Om vi gör försöket att lära känna Birgitta i hennes sekel, sker der således inte i första
hand för att bedöma henne som historisk personlighet, inte för au mina vidden av hennes
originalitet, utan helt enkelt i en strävan att bättre förstå hennes ord, att så vitt möjligt
skingra de tidsavståndets dimmor som kunde skyla något av sanningen och strålglansen
i den religiösa verklighet, som var hennes.

Vad ger oss konsten för möllighet i detta avseende? Också konstnärerna kände sig iu
på r3oo-talet som >>genom Guds nåd utvalda uppenbarare av trons underbara gärningar>.
Hur var Birgittas ställning till konsten i hennes egen tid, vad har hon sett, och vad speglas

av hennes yttre värld i hennes inre syner?

Vid sju års ålder har Birgitta sin första vision. Om natten ser hon från sin säng

ett altarbord och på altaret en kvinna i skinande kläder, som räcker henne en

kostbar krona. Vi behöver inte tveka om vem kvinnan var - i varje svensk kyrka
fanns på medeltiden ett altarbord med bilden av Yär Fru. Kanske är det en av

höggotikens graciösa, älskligt blida madonnabilder, som rört sjuåringens hjärta.
Kanske fanns det en sådan bild i gårdskyrkan på Finsta, i Skederid?

Ett trettiotal år senare har Birgitta åter en syn av Maria som himmelrikets drottning:
Maria bär en obeskrivligt skön och kostbar krona, en gyllene kjortel, skinande
med outsäglig glans, och en kappa av bll azur eller klar himmelsflårg. Men nu
är det inte längre barnets drömmar inför altarbordets huldrika Vär Fru. När Birgitta
står hänryckt och förundrad över den hädiga synen, uppträder Johannes Döparen
och förklarar synens innebörd: den himmelsfärgade kappan visar, hur alla timliga

den upplevda verkligheten symbolfunktion: allt det man ser och hör, allt man
upplever är egentligen bara liknelser, och det gåller att försöka förstå innebörden
i dessa liknelser. I sina djävulsskildringar har Birgitta ansträngr sig för att med
sin bildskapande fantasi frammana de vämjeligaste och mest fasansfulla varelser
hon varit mäktig, och nog gör dessa diaboliska kreatur fortfarande på den moderne
läsaren ett åtminstone mestadels olustigt intryck genom sin blandning av ondskefull-
het och idealism. Och vad frägaa om "objektiviteteno i dessa skildringar anbelangar:
inte känns det direkt lugnande att höra Birgittas upprepade försäkringar om att
hon saknar möjlighet att göra djävlarna full rättvisa. I verkligheten skall de ju
vara sä oerhört mycket mer djävulska än vad hon kan ge oss en föreställning om.
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ting var som döda för Guds moder, den gyllene kjorteln hur hon var brinnande
och glödande av gudskädek. Kronans sju liljor och sju stenar tu alla satta som

tecken till de rena dygder, den fullkomliga vishet och gudomli ga näd, som uppfyller
den Heliga Jungfrun.

Prakten och glansen har Birgittas vision gemensam med gotikens otaliga madonna-

bilder, men visionens yttre karaktär finner här ivarje detal j sin motivering iJohannes
Döparens utläggning av dess andliga innehåll.

Kort efter Birgittas ankomst till Rom visar sig den Heliga Jungfrun på nytt
i en underbar syn, i kyrkan Santa Maria Maqgiore. Birgitta mottager ett viktigt
budskap, men synens yttre form år vi inte veta något om.

Biskop Alfons har urskiljt tre arter av visioner i Birgittas verk, de kroppsliga,
de imaginära och de intellektuella. Men ytterst sällan uppträder de tre arterna
så renodlade som i de nu nämnda exemplen med Jungfru Maria.

Bilden har rent estetiskt en grundläggande betydelse i Birgittas sätt att meddela
sig. Dels i litterär mening, som poetisk uttrycksform, i metaforer av starkt personlig

ftirgning. Men dels förekommer också bilden som beskrivande liknelse, och me-

rendels i klart uttalade sammanhang: som en målning i ord för att återge en

ryn av religiös och övernaturlig art. Birgittas himmelska uppdragsgivare försummar
inte att framhålla visionens karaktär av översättning: det andliga ligger utom räckhåll
för den mänskliga fattningsgåvan, men i kroppsliga liknelser kan övernaturliga,
intellektuella meddelanden nå oss.

Birgittas himmelska röster talar s jälva ett språk som är rikt på bilder och symboler.
Kristus kan likna sig vid en god guldsmed och Guds ord är då det ädla, rena
guldet. I en annan uppenbarelse säger Kristus att han är som en skulptör, som

hämtar sig ett stycke träfrilr. skogen och hugger en vacker bild, som han smyckar
med Fårger och förgyllning och kroppskonturer. Men skulpmren är liktydig med

Guds ord som nedlagts i Birgittas hjfuta.
Som regel är det Kristus och Maria, som talar till Birgitta, det är deras röst

hon hör. Men ibland kan också ett helgon framföra deras budskap. Kristus har
själv förklarat för Birgitta, vilken kostbar skatt han har på jorden i helgonens

reliker, och Birgittas andliga hunger har gjort henne dll en flitig pilgrim. Inte
sällan blev hennes bönesvar en vision av just det helgon, vid vars grav hon i den

stunden bad.
Pilgrimsvägarna vat det medeltida Europas turiststråk. Kring de berömda hel-

gonskrinen växte praktfulla kyrkor fram, samlades dyrbarheter av materiell och

konstnädig arr. Det svindlar nästan för tanken, när man söker föreställa sig all
den rika kyrkokonst, som smyckat Birgittas färdvägar i r3oo-talets Europa. Hon
har sett den franska katedralkonsten i dess fulla blom, hon har böjt knä vid Portico
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della Gloria i Santiago. Men det dröjer aldrig en spegling av sådana upplevelser
i hennes uppenbarelser. Birgittas förkunnelse är rik på bilder, men där finns
knappt ett enda exempel som är hämtat från konstens värld. När bilderna inte
har bibliskt ursprung, och det har de för det mesra, hämtas de gdrna från hennes
eget nordiska hemlands natur och från det dagliga livet kring ett svenskt gårdstun.

Birgitta hade växt upp i ett land och en miljö, där man gjort sitt yttersta för
att hålla jZimna steg med lyxen och praktuwecklingen i höggotikens feodala Europa.
Hennes egen asketiska livsinställning, som redan fårgat livet på lJlvåsa, växte i
uppenbarelserna till en samhällskritik, som riktade sig både mot kyrkliga och vädds-
liga makthavare. oVad gagnade det Salomo att ha byggt ett så dyrbart tempel,
när han glömde bort att älska Den, för vars skull han by8gt det?n varnarJungfru
Maria genom Birgittas mun.

Bäst känner vi Birgittas inställning till konsten i den uppenbarelse, som innehåller
föreskrifterna för den nya vingårdens byggnad i Vadstena. Den ger ett imponerande
vittnesbörd om Birgittas märkliga förening av praktiskt sinnelag och poetisk skapar-
kraft. Själva valet av klosterkyrkans byggnadstyp fu trirffat med en nästan profetisk
blick. Först efter ett par generationer kunde arbetet på klosterkyrkan sättas igång

- men då hade den salformade hallkyrkan redan hunnit bli en av de populäraste
planlösningarna i Östersjöområdets arkitektur. Byggnadsfolket som samlades till
Vadstena hade ingen svårighet att förverkliga Birgittas intentioner, och kyrkan blev
en av de mest fulländade i sitt slag.

Den asketiska stränghet i kyrkans utsmyckning, som Kristus föreskrivit, följer
en cisterciensisk tradition, men säkert är den lika mycket ett uttryck för Birgittas
egen edska och estetiska uppfattning. Valet av byggnadsmaterial, >>stenar, som man

huggit ut ur berget och funnit i jordenu, inte den brända leran, har på samma

sätt en symbolisk-moralisk innebörd likaväl som en esredsk. Den vackra naturstenen
från Omberg, fint tuktad som i Alvastra klosters murar, är ett värdigare material
i Guds hus än folkungapalatsets röda tegel.

Guds Son talar: "Målningar mä icke finnas på kyrkans våggar utom sådana, som

framställer mitt lidande och minnet av mina helgon. Det händer nämligen ofta,
att de som kommer in i en kyrka mera gläd,jas ät att se framstdllnitgarta pävdggarna

än åt Kristi välgärningar.>
Birgitta har själv känt frestelsen i ögonens födustelse, concupiscentia oculorum.

I en annan uppenbarelse såger Krisrus till Birgitta: ,'Se mig till sist skönast på

berget men allra skymfligast på korset, där jag varken hade gestalt eller f?igring.

Se mig och begrunda, ty jag, som led för din skull, talar nu till dig. Se mig icke
med köttets utan med hjärtats ögon.>

Kristi lidande och död är det centrala i Birgittas meditationer över evangeliska
modv, frän ro-äritgens syn på Finsta till den åLldrade och bräckliga kvinnans visioner
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på det heliga berget i Jerusalem. Både i Sverige och i Rom har Maria i skakande
ordalag givit Birgitta en skildring av Kristi lidande och sista stunder, i Jerusalem
får hon själv under gråt bevittna avrättningsscenen på Golgatha.

Den starka inlevelsen i korsdramats fysiska aspekter, själva den ohyggliga detali-
skärpan i Birgittas uppenbarelser har sin nära motsvarighet i den rhenländska mysti-
kens litterära och konstnäiliga alstring vid, tiden för Birgittas födelse och under
hennes uppväxttid. Skildringen av den marterade Kristuskroppen med utspända
lemmar och senor, ryckt intill korsstammen, liksom urgröpt och förtorkad,
överskölid av blod, har nära paralleller i talrika krucifix i r 3oo-talets kyrkorum
från Sverige i norr till Spanien och Sicilien i söder. Ett av de äldsta exemplen
i vårt land och samtidigt ett av de mest expressiva har Birgitta säkerligen sett:
triumfkrucifixet ftån Botkyrka, den helige Bowids gravkyrka.

Korsfästelsen, korsdöden och korsnedtagningen i Birgittas uppenbarelser har

i detaljerna mätga motsvarigheter i samtidskonsten, i måleri och mosaik, i skulptur
och glasmålning, och säkert har Birgitta sett och begrundat mänga konstverk på

sin väg. Men den litterära inspirationen har sannolikt betytt mer, och allt mottaget
stoff har förvandlats till hennes egen personliga erfarenhet. Det har smälts i glöden
av hennes rika inbillningskraft och förnyats i den teligiösa upplevelsens intensitet.

När Kristus tagits ned från korset, rog Maria emot honom i sitt knä >>som en
spetälsk och alldeles blåvit, ty hans ögon voro döda och blodfyllda, hans mun
kall som snö, hans skägg var som snören, ansiktet förlamat och armarna så förstelna-
de, att de ej kunde böjas ned över bröstet utan över magen, ungefår vid navelnr.

Jusr vid tiden för Birgimas vision, pä r34o-talet eller något decennium tidigare,
skapas de äldsta kända kultbilderna av den sörjande Jungfru Maria med den döde
Kristus i knä't. Det sker i Rhenlandet. Har Birgitta sett och tagit intryck av en
sådan gripande Pietä-bild under resan till Santiago? Eller är det kanske snarare
så, att hon inspirerats av de religiösa mystikers skrifter, som utgör Pietä-bildens
litterära bakgrund? I Sverige känner vi Pietä-bilden som religiöst motiv i konsten
först från sekelskiftet omkring är t4oo, och då är det tydligt nog, att det är Birgittas
uppenbarelser som dikterar konstnärernas tolkning av motivet: Kristus vilar i Marias
knä med händerna lagdai kors över skötet.

Upplevelsen av Rom måste ha varit en omvälvande erfarenhet i Birgittas liv.
Finns det några tecken i Birgittas uppenbarelser, som visar hur hennes synfält
också konstnärligt sett har vidgats under Italienåren?

Jag rycker, am det åtminstone finns en uppenbarelse, som alldeles tydligt vittnar
om den italienska miljöns inflytande. Det är själva ramverket till den straffpredikan
över förfallet i kyrkan, som är Birgittas välkomsthälsning till påven Urban V, när

han r367 återvänt till den Heliga staden från sin babyloniska ffingenskap i Avignon.
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Med nästan surrealistisk verkan låter Birgitta sin kyrkokritik levgreras i form av
en dialog mellan två tomma predikstolar. ttOm dessa tiga, skola stenarna ropa.>>

Vi ser för oss ett stort kor med två sådana magnifika stenskulpterade predikstolar,
som varit på modet i Italien alltsedan r roo-talet. Den ena till höger och den andra
till vänster. Men det är inte frägan om ffå möbler som konverserar varann, som
i en saga av H. C. Andersen. På långr hå,ll ser Birgitta en sol, och solen skickar
sina strålar sufflerande till de båda pulpeterna. Man tänker på guldmosaiken i ab-

sidvalvet i någon romersk kyrka.
Det är i själva verket påfallande, hur litet Birgittas förkunnelse bär spåLr av de

stora yttre förändringarna i hennes liv. Hennes bibliska värld har knappast undergått
några större förvandlingar, alltsedan den dag då hon mottog den stora kallelsen,
och yttervärlden alltmer förlorade sitt grepp om hennes sinnen.

Under Romåren har Birgitta ett par av sina mäktigaste visioner av kosmisk natur:
det gäller Flerrens rådslut och domar mot en otacksam konung, Magnus Eriksson,
och ett par av hans närmaste föregfrngare inom folkungaätten.

Birgitta ser i den första av dessa uppenbarelser (VIII: a8) i himlen ett hus av

sällsam skönhet och storlek, och i det huset en pulpet och på pulpeten en bok.
Men pulpeten var >>som en solstråle att se på, ty den hade röd, vit och guldglänsande
färg. Den gyllene fårgen var skinande som solen, den vita fårgen var som den
blekaste snö, och den röda fiårgen som en rodnande ros'r. På bokstolen låg en
skinande bok: oden strålade som guld men hade dock formen av en bok. Den
var öppen, och dess skrift var ej skriven med bläck, utan varje ord i boken var
levande och talade. . .r,

Så följer en rättegång, där änglar och demoner kämpar om de tre kungarnas
själar, och livets bok, som företräder den gudomliga rätwisan, fåller sina domslut.
Men pulpeten själv med de tre fdrgerna, som oupphödigt smälter samman och
går över i varandra, symboliserar den Heliga Treenigheten.

Också i den andra uppenbarelsen om Magnus Eriksson, som mynnar ut i en
dom över all världens furstar, intar tronstolen en central plats i visionen (VIII: 56).
Birgitta ser Abraham komma med alla helgon, som fötts av hans släkt, och alla
patriarker och profeter. Birgitta ser de fyra evangelisterna, som apokalyptiska djur-
gestalter osom de brukar avbildas pä väggar här i vädden>, men levande och ej
döda. Birgitta ser tolv stolar med de tolv apostlarna som domens bisittare; Adam
och Eva kommer med martyrerna och bekännarna och alla andra helgon, som här-
stammar från dem. Pä Maktens täte ser Birgitta ett altare med en kalk med vin
och vatten och ett natwardsbröd. På jorden börjas nu en mässa i en kyrka, och
i det ögonblick prästen kommit till orden för brödets invigning, hörs det en
sffårernas musik från solen och månen och stjärnorna och alla planeter och alla
himlar. När prästen uttalat Guds ord över brödet, är det som om samma bröd
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befunne sig på Majestätets ffon, och i brödet framträder ett levande lamm och

i lammet ett människoansikte och en brinnande låga.

Det är ingen svårighet att identifiera Birgittas syn med den mäktiga bysantinska

bildkomposition, som går under namnet Etimasia, Guds tron med Adam och Eva

knäböjande vid dess fot och omgiven av himmelrikets skaror och otaliga själar

i helvete och skärseld i väntan på Guds dom. Den bysantinska Etimasia-

framställningen hade också vunnit insteg i Västerlandet. I våra dagar ser vi den

kanske bäst i den väldiga rroo-talsmosaiken pä västväggen i domen i Torcello
utanför Venedig. Etimasiamotivet har också funnits och finns i de romerska kyrkorna,
både i fresk och mosaik. Kanske har Birgitta vilat ögonen på någon sådan framställ-

ning. Men vi bör r'oga vakta oss för att se pilgrimen Birgitta ur alltför turistisk
synvinkel. Den litterära inspirationen - ordet - bibelordet betydde så oändligt
mycket mera för henne än aldrig så sköna jordiska bländverk av människohand.

Dessutom får vi inte glömma, att Europa på Birgittas tid var en enhet i både

liturgi och konst. Guds närvaro och den himmelska härligheten fann samma liturgiska
och konstnädiga uttryck i Rom som i Birgittas eget nordiska hemland. Etimasia-

motivet var känt också i svensk kyrkokonst alltsedan r roo-talet.
När Birgitta går sina pilgrimsvandringar i Rom, behöver hon inte lyfta ögonen

mot mosaikernas glans - hon bär sin värld inom sig. Synernas flammande verklighet,
den måleriskakraften och skärpan i detalien är hennes egen.

Inte minst kommer hennes mäktiga bildfantasi till uttryck i uppenbarelsernas

talrika domstolsscener med deras skakande inblickar i skärseld och helvete. Demoner
svarta som negrer eller i skepnad av djur, som spyr sitt etter i giftiga farger, har
gammal hävd i kyrkokonsten, liksom också själarna kallade till doms i gestalt av

små skälvande, nakna människobarn. Men de fasansfulla skildringaffia av de för-
dömdas marrer och vanställda kroppar har i all sin makabra brutalitet en mardrömslik
verklighetsförtätning som man förgäves söker paralleller till i samtidskonsten. Var-

ken de franska katedralernas Yttersta Domsportaler eller de stora vallfartskyrkornas
Limbismotiv i fresk och mosaik kan visa prov på en liknande frenesi i skildringen
av skräck och förnedring. Vi fär gä trll en Hieronymus Bosch eller en Francisco

Goya för att finna ohyggligheter av lika exalterat slag.

Birgitta levde intensivt med i sin samtid. Hon bar sin del av seklets vånda. Både

till innehållet och formen är hennes verk knutet med starka band till den värld
som var hennes, folkungarnas rike i upplösning men också ett Europa pllgat av

politiskt och kyrkligt sönderfall. r3oo-talet som brytningsskede mellan döende
gotik och vaknande renässans ger konsten en splittrad karaktår, sökande, fylld
av motsägelser. Men både det naturalistiska och det dramatiskt expressiva draget
har Birgittas förkunnelse gemensam med den känsloladdade kristna konsten och
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mystiken, kanske framför allt i Rhenlandet men också som ett fenomen med allmän
europeisk spridning. Man frestas att se denna andliga strömning både som förebud
och följdverkan i förhållande till digerdöden, som är den stora vattendelaren vid
sekelmitten.

Birgittas förkunnelse var fast förankrad i hennes egen samtid, men hennes budskap
skulle nå långt bortom gränserna för r3oo-talets värld. Framför allt - naturligtvis

- tack vare hennes ordensstiftelse i Vadstena och dess blomstrande liv men också

- och i inte ringa mån - genom det inflytande Birgittas uppenbarelser kom att
utöva i konsten. Till Birgittas berömmelse hör ju, som hennes båda första biografer
påpekat, att hon liksom de heliga evangelisterna skrev om Jesu liv och död och
uppståndelse.

Ett livs längtan gick i uppfyllelse den dag Birgitta beträdde det Heliga Landets
mark. Efter ett liv av förberedelse i bön och meditation kom hon, redan sjuk
och medveten om att det stora uppbroftet var nära, till de heliga platserna, styrkt
i förväntan att länge sedan givna löften skulle infrias. I Betlehem visar Jungfru
Maria, hur det gick till vid Jesusbarnets födelse, Birgitta far höra hur herdarna,
som kommit för att förrätta sin tillbedjan, gör sig underkunniga, om det är ett
gossebarn eller ett flickebarn som har kommit till världen, och Maria berättar,
att barnet visade ett blidare anlete än annars, när Heliga Tre Konungar gjorde
sin uppvaktning och böjde knä.

Birgittas uppenbarelse i Betlehem innebar som bekant en revolutionerande för-
nyelse av en mer än rooo-årig bildtradition i Västerlandet. Från och med nu skulle
Kristi födelse i konsten nästan utan undantag framställas så som i Birgittas vision:
Maria knäbö jande i bön inför barnet, som vilar på marken omsträlat av ett himmelskt
I jus.

Innedigheten och värmen i dessa Birgittas sista uppenbarelser föregriper på ett
märkligt sätt det andliga och konstnädiga klimatet i Europa generationerna efter
hennes död, kring sekelskiftet r 4oo, den tid då drömmen om hennes klosterstiftelse
i Vadstena skulle gå i fullbordan. Vill vi studera, hur konsten har burit Birgittas
förkunnelse vidare, fär det framför allt ske som ett led i den större uppgiften
att skildra birgittinernas andliga betydelse i vår egen senmedeltid och ute i världen
allt intill vära dagar.
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En n1 oingård

Den heliga Birgitta och hennes man, Närkeslagmannen Ulf Gudmarsson, planerade

sannolikt under mannens sista levnadsåLr att grunda ett nytt kloster. Inte långt efter

mannens död 11344 hörde Birgitta i en uppenbarelse Kristus säga, att han ville,
att Birgitta skulle grunda en ny klosterorden, att hon skulle plantera en ny vingård

åt Herren, eftersom de gamla vingårdarna inte längre gav någon frukt. ,Denna

ordenrr, sade Frälsaren, >vill jag irrstrfta till min högt älskade Moders ära och

först och frärnst för kvinnor., Kristus meddelade också föreskrifter för den nya

orden. De utformades sedermera av priorn Petrus Olovsson i Alvastra och finns

intagna i Birgittas uppenbarelser som Regula Sancti Saloatoris. Manliga ordensmed-
lemmar skulle finnas, men betydligt Färre än systrar. De präswigda munkarna skulle

i första hand vara sysrrarnas själasörjare; lekbröder skulle sköta de praktiska syss-

lorna. Nunnor och munkar skulle bo i var sitt konvent, helt skilda frhn vanndra.

Klosterkyrkan skulle vara gemensam, men nunnof och munkar skulle ha skilda

kor, i olika våningar. Abbedissan skulle ha ledningen över hela klostret.

Kristus sade också i ordensuppenbarelsen, att påven skulle stadfiista den nya

ordensregeln. Det dröjde mycket länge, innan Birgitta lyckades fä nägot påvligt
godkännande. Vd jultiden 1349 begav hon sig till Rom. Pävarna vistades då för
tiden i Avignon i Frankrike ("påvarnas babyloniska fångenskap"). I oktober r16z
kom emellertid påven Urban V till Rom. Birgitta bönföll honom enträget att godkän-

na ordensregeln, men påven var inte villig att stadfåsta den. Förstlsedan regeln

formulerats om fick den påvens godkännande, men bara ett begränsat sådant.

I en bulla den 5 augusti r37o gav påven Urban V fullmakt ät ärkebiskopen

i Uppsala samt biskoparna i Strängnäs och Växjö att efter vederbörlig undersökning
ge tillåtelse till att det grundades wå kloster iVadstena, det ena för kvinnor och

det andra för män. 6oo-årsminnet av detta påvliga godkännande av Vadstena kloster
firades r97o.

Fem år efter Birgittas död lyckades hennes dotter den heliga Kararina förmå
påven Urban VI att efter åtskilliga jämkningar godkänna den av Birgitta framlagda

regeln som rättesnöre för en mångfald av kloster, för en orden. I den första avfattnin-
gen hade ordensregelns föreskrifter formulerats såsom uttalade av Kristus; nu formu-
lerades de helt neutralt. Påven bekraiftade godkännandet genom en bulla den 3

december r378.Dänägra nya ordnar inte fick grundas, skulle den nya organisationen

varaenorden pågrundval av augusrinregeln men i detaljer organiserad efter Birgittas

föreskrifter. Orden kom att kallas Ordo Sanctissimi Sahtatoris, aulgo Sanctae Birgittae;
ordensmedlemmarnas ordenstillhörighet framgår av bokstäverna O.Ss.,S. efter nam-

net. På svenska bör vi säga birgittinorden.

utbredning
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Blomtringstid

Vadstena kloster var birgittinordens förnämsta kloster, dess egentliga moderkloster.
Redan 1774, dL Katarina kom hem med sin moder Birgittas reliker, fanns det
nunnor och munkar i Vadstena, men först tio år senare ägde klosterfolkets högtidliga
invigning rum. Sedan Birgitta r39r helgonförklarats av påven Bonifatius IX, växte
överallt intresset för hennes person och för den nya vingård, som hon planterat.
Mycket tidigt uppstod det birgittinkloster pä mänga håll i Europa.

Vi kan i föreliggande skiss inte gä ndrmare in på de olika birgittinklostrens tillkomst; bl. a.

måste vi se bort från vem som varit klosterstiftare. F. ö. är trots de senasre decenniernas
forskningar åtskilliga birgittinklosters historia alltiämt ofullständigt utredd; åtskilligt väsentligt
kälimaterial har försvunnit inte minst i samband med de båda världskrigen.

I Italien grundades det redan året efter Birgittas kanonisering ett birgittinkloster
i Paradiso nära Firenze. Detta kloster, som länge intog en framskjuten ställning
inom birgittinorden, existerade till slutet av rToo-talet. I början av r4oo-talet fick
det ett dotterkloster i Genova, Santa Maria de Scala Celi; även detta kloster existe-
rade till slutet av rToo-talet. I Genova grundades 1667 yneiligare ett birgittin-
kloster, Santa Maria de Misericordia, som fanns kvar till r8ro. - I början av r4oo-
talet fanns det på flera platser i Italien birgittinkloster avsedda enbart för munkar;
dessa kloster fick rätt kort livslängd. - Vi kan här också nämna det pilgrimshär-
bärge, som fanns fränbörjan av r4oo-talet till slutet av rToo-talet i Birgittas hus
i Rom.

lDanzig (Gda6sk) - som dälägpäTyska ordens område - blev Birgitta tidigt
känd: då hennes reliker fördes hem till Sverige, togs vägen över denna stad. Där
påbörjades redan på r39o-talet ett birgittinkloster; det kallades Marienbrunn och
invigdes 1397. Det existerade till in på r8oo-talet. Omkring r45o fick det ett
dotterkloster i Elbing (Elblag), som existerade ett femtiotal år. Den polska kungen
Vladislav II Jagiello beslöt t4ro att grunda ett birgittinkloster: det anlades nära

Lublin och fick namnet Triampbus Mariae. Klosterfolk, tyska nunnor och munkar,
kom till en början från Marienbrunn i Danzig, men från r4oo-talets mirr var
klosterfolkets majoritet av polsk härkomst. Triumphus Mariae blev efter hand
enbart nunnekloster. Det existerade till 1838 och gav upphov till många andra
birgittinnunnekloster i Polen. Därifrån grundades sålunda birgittinnunnekloster i
Sambor t6r3,i lw6w (kmberg) r6t4och i Sokal 1619;alla tre kom vid Polens
första delning dll Österrike och upphävdes 1783. Vidare utgick sysrrar från Tri-
umphus Mariae 1615 till ett birgittinnunnekloster i Lipsie, som 16zz flyttades
till \Tarszawa och upphävdes r8r9, vidare till ett sådant i Brze56 Litowski 16zr
(upphävt r83r), ett i luck fi24 (upphävt 1878) och ett i Grodno 1616 (upphävt
r84z). Andra birgittinkloster fanns i Krak6w, \7ilno och Dubno, alla försvunna
på r8oo-talet.
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I Spanien har det mö jligen underen kort dd omkring r 4zo funnits ett birgittinklos-
ter i Valencia. - Om de birgittinkloster, som finns i Spanien i vära dagar, se

nedan.
Till England kom birgittinorden r 4 r 5, dä klostret Sy on Abbey grundades. Kommu-

niteten blev 1539 fördriven från sitt hemland och vistades - bortsett från ett
kortare uppehåll i England rjjT-rj19 - säsom flyktingar i de katolska södra
Nederländerna, som dä hörde till Spanien, och i norra Frankrike, tills den 1594
fick en fristad i Lissabon. Även Syon Abbey blev efter hand enbart nunnekloster,
sedan den sista ordensbrodern dött och inga manliga postulanter anmälde sig. En
del av kommuniteten flyttade r 8o9 tillbaka till England, men flertalet stannade
kvar i Lissabon till 186r, då Syon Abbey återvände till sitt hemland. Syon Abbey
existerar alltjämt i South Brent i Devon i södra England.

Under Syon Abbeys tid i Lissabon grundades r 66o i samma stad ett birgittinnun-
nekloster avsett enbart för portugisiska postulanter; det fick namnet Nossa Senbora
de Conceicäo och upphävdes omkring mitten av rSoo-talet.

Nära Reval, det nuvarande Tallinn, i Estland grundades r4ro ett birgittinkloster,
som kallades Marientbal. Det förstördes 1575. Marienthal har en högst märklig
affiliationshistoria. Det gav nämligen omkring r 4r 5 klosterfolk till det då grundade
birgittinklostet Marienu)old nåra Liibeck, som i sin tur r42r gav klosterfolk till
det nyanlagda birgittinklosffet MaNienkron i Stralsund. Marienwold och Marienkron
förstördes under r 5oo-talets första decennier.

Marienkron gav upphov till andra birgittinkloster. Därifrån utgick sålunda r45o
klosterfolk till birgittinklostret Marieffirst nära Godesberg i Rhenlandet; från Mari-
enforst utgick 1613 nunnor och munkar till birgittinklostret Maria-Sion i Köln.

Redan r434lamnade Marienkron sysrar till birgitdnklostret Maria-:lVater i's-
Hertogenbosch i Nordbrabant. Maria-Water har kallats för "en mor med mänga
barnr.

I nuvarande Nederländerna blev Maria-STater moderkloster till fem birgittin-
kloster: Maria-Ster i Gouda, Maria-Vijngaard i Utrecht, Maria-Kamp i Kampen,
Maria-Burg i Soest och Maria-Akker i Brielle. Alla fem har försvunnit för länge
sedan.

Från Maria-lVater utgick r46o nunnor och munkar till birgittinklostret Marien-
baum mellan Xanten och Kalkar i västligaste Tyskland. Marienbaum hade dotterhu-
sen Marienblun i Kalkar och Marienfracbt i Kaldenkirchen. Dessa re birgittinska
hus blev liksom de nyss nämnda Marienforst och Maria-Sion sekulariserade r8oz.

Maria-rVaters mest betydande dotterkloster var Maria-Troon i Dendermonde.
Det grundades r464 som dubbelkloster, men i början av r6oo-talet blev de manliga
ordensmedlemmarna älagda att lämna klostret, som därefter levde kvar som enbart
nunnekloster. Från Maria-Troon utgick 16o4 birgittinnunneklosffet Nltre-Dane
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de Misdricorde i Lille, som i sin tur blev moderkloster för birgittinnunneklostren
Notre-Dame de I'Inmacalde Conception i Douai och Notre-Dame de Sainte-Espärance

i Arras; från sistnämnda kloster utgick r6r3 birgittinnunneklostretNltre-Darte d.e

Charitd i Valenciennes. Maria-Troon blev vidare moderkloster till birgittinnun-
neklostret Maria-Cornpassie i Bryssel; det grundades r623.

Maria-\Taters manliga ordensmedlemmar blev fördrivna frän sitt kloster r629.
De sökte sig söderut och grundade klostret Maria-Kruis i Hoboken. Även birgittin-
munkar, som fördrivits från Maria-Troon, mäste söka sig annan tillflyktsort. Efter
hand uppstod det birgittinmunkkloster i \Testvleteren (Heili7 Geloofl, i Auxi-le-
Chäteau (Notre-Dame de la Vallu) och i Arras (Notre-Darne de Confortation); frän
sistnämnda kloster utgick birgittinmunkklostren i Douai och i P6ruwelz (Notre-Dame

des Fontaines).

Även i Senlis, 4 mil norr om Paris, fanns ett birgittinmunkkloster i över hundra
är fram till ry73; dess historia tycks vara helt outredd.

De birgittinkloster, som låg i nuvarande Belgien, upphävdes alla pä en gång

ry83; de, som låg i Frankrike, försvann i samband med franska revolutionen.
I och med att protestanterna bemäktigade sig 's-Hertogenbosch och trakten där-

omkring gick också Maria-\Vater sin undergång till mötes. Förföljelserna tog pä

hösten r7r3 sådan omfattning, att systrarna måste fly till Uden, som då hörde
till den katolska kurfursten av Pfalz. Av tacksamhet för den nya tillflyktsort, det
nyarefugium, som de fatt, gav systrarna ett nytt namn åt sin k<'mmunitet, nämligen
Maria-Refugze, Namnändringen har owivelaktigt skymt bort det faktum, att den
r434 grutdade birgittinkommuniteten Maria-lVater existerar än i dag, fastän sedan

z6o är under namnet Maria-Refugie. Från Maria-Refugie utgick r 843 birgittinklost-
rct Maria-Hart i Yleert. Det kloster, som den nedan nämnda svenska grenen av

birgittinorden grundade i Vadstena 1955, dr numera sedan 1963 ansluret till de
holländska birgittinklostren.

I Danmark grundades r416 birgitinklostret Maribo på Lolland, som existerade
i över hundra år, till mitten av r 5oo-talet. Även Maribo har en intressant affiliations-
historia. Därifrån utgick r438 klosterfolk till birgittinklostret Gnadenberg i Bayen.
Gnadenberg gav r472 i sin tur klosterfolk till birgittinklostret Maria-Maibingen,
likaledes i Bayern. Från Maria-Maihingen slutligen utgick r497 klosterfolk till det
tredje och numera enda existerande bayerska birgittinklostret, i Altomilnster. Alto-
miinster blev i likhet med de västtyska birgittinklostren sekulariserat r8oz och

kommuniteten fördrevs. Men när kloster r84r åter blev tillåtna i Bayern, levde
flera av systrarna kvar och kunde flytta tillbaka till de gamla klosterbyggnaderna,
där kommuniteten alltjämt bor, numera som enbart systrakommunitet.

I Danmark grundades sedermera i mitten av r4oo-talet yttedigare ett birgittin-
kloster, i Mariager i Jylland. I Norge övertog birgittinorden t42o klostret Manka-
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lia nära Bergen. I det dåvarande svenska väldet tillkom det slutligen fram emot mit-
ten av r4oo-talet ytterligare ett birgittinkloster, i Nådendal nära Åbo.

Liksom Vadstena kloster s jälvt försvann alla birgitdnkloster i Norden under r 5oo-
talet.

Av de mlnga birgittinkloster, som vi nämnt i det föregående, existerar i vära
dagar bara Syn Abbey, Altorni.inster och Maria-Refagie (det tidigare Maria-\7ater)
jämte det sistnämndas sentida dotterstiftelser Maria-Hart och dec nuvarande Vadstena
kloster; alla dr numera enbart nunnekloster.

Molgångar

Flera faktorer har på ett katastrofalt sätt motverkat birgittinordens utbredning.
Där protestantismen vann insteg, där försvann birgittinklostren, dä all "papism"
rensades bort; detta gäller sålunda de nordiskaländerna, noma Tyskland, England
och nuvarande Nederländerna. I Belgien och Galizien, som kom under huset Habs-
burg, förbjöds birgittinklostren liksom de flesta andra klosrer i det habsburgska
väldet av kejsar Josef II q83. I Frankrike sopade revolutionen bort klostren på
t7 9o-talet. De tyska birgittinklosrer, som överlevat, drabbades av sekularisetingen
r8oz. Det portugisiska birgittinklostret i Lissabon stängdes av den kyrkofientliga
portugisiska regeringen omkring mitten av rSoo-talet. De polska birgittinklostren
blev hårt trängda, dä den ryska regeringen på r8oo-talet sökte russifiera Polen.

De stora ord natna, såsom dominikaner och franciskaner, hade liknande motgångar,
men tack vare sin genomförda centralorganisation blev de aldrig fullständigt krossade
utan kunde resa sig igen. Birgittinerna hade inte någon sådan stark sammanslutning,
utan var je kommunitet levde sitt liv praktiskt :.aget för sig s jälv: därmed var birgitti-
nerna organisatoriskt svaga.

Nya ordensgrenar

De flesta av de gamla birgittinklostren har som sagt försvunnir. Å andra sidan
har det grundats nya kloster genom tillkomsten av tvä ny^ grenar av birgittinorden,
som ibland kallas den spanska ordensgrenen och den svenska ordensgrenen.

En spanjorska vid namn Marina de Escobar (r554-t631) fick r6z8 tillstånd
av påven Urban VIII att grunda en klosterorden "till den heliga Birgittas minneo,
Brigidas recoletas. Denna orden är avsedd enbart för kvinnor. Dess stadgar är baserade
på Birgittas föreskrifter, som för ändamålet utredigerades av Marina de Escobars

biktfader jesuitpatern Luis de la Puente. Den spanska ordensgrenen har fem kloster
i Spanien: i Valladolid (grundat 165r), i Vitoria (r6si, Lasarre (:.67r), Paredes

de Nava G6l t) och Azcoitia (t69o), ävensom wå kloster i Mexiko: i Mexico
City och i Puebla. Tidigare hade denna ordensgren ytterligare ett kloster i Mexiko,
iTacämbarc: det gick emellerdd r97o över till den svenska ordensgrenen.
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Den svenska grenen av birgittinorden kallas svensk, emedan den grundats

av en svenska, Maria Elisabeth Hesselblad (Å7o-r957). Den har endast kvinnliga
medlemmar. Redan i början av rgoo-talet sökte Moder Elisabeth återuppliva birgit-
tinorden i Italien. rgrr kunde hon börja sin verksamhet med wå postulanter.
Med dem grundade Moder Elisabeth ett litet konvent vid Via Monserraro i Rom,
väsgivägg med Birgittas hus. r9r9, då flera systrar anslutit sig, började hon bygga
ett kloster vid Via delle Isole i norra Rorn; det existerar alltjämt. r93r lyckades
Moder Elisabeth äterförvärva Birgittas hus till birgittinorden. Moder Elisabeths
ordensgren grundade ytterligare ett kloster i Italien, i Assisi, som dock stängdes
efter nägra år; ett nytt kloster öppnades emellertid i Assisi r97o. :'923, sålunda

55o är efter Birgittas död, kunde Moder Elisabeth grunda ett birgittinkloster i
Sverige. Med en liten kommunitet av systrar kom hon då och öppnade ett alltjämt
existerande kloster i D jursholm. De sistaVadstenasystrarna blev fördrivna från Sveri-
ge r596. Då Moder Elisabeth grundade klostret i Djursholm r923, innebar detta
sålunda, att den heliga Birgittas orden återvände till sitt hemland efter 337 ärs

landsflykt. Från Djursholm utgick tgTo ett kloster i Korsnäs ndra Falun. 1935
kunde Moder Elisabeth också grunda ett kloster i Vadstena; detta kloster är numera
sedan 1963 anslutet till de holländska birgittinklostren (se ovan). Till Moder Eli-
sabeths ordensgren hör vidare kloster i Lugano i södra Schweiz (frän ry24) i lver
Heath nära London (frän rylr) och i Darien, Conn., U.S.A. (får, ry57) samt
nyssnämnda kloster i Tacilmbaro i Mexiko (frän ry7o). Moder Elisabeths gren
av birgittinorden har varit särskilt expansiv i Indien, där den nu har fem kloster.
Tillströmningen av indiska postulanter har varit stor och indiska systrar finns nu
i milnga av ordensgrenens kloster i Europa.
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