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"Till Guds och Jungfru Marias ära" 
En jubileumsutställning i den heliga Birgittas kloster i Vadstena. 
Utställningskommittens ordförande Fredrik Vahlquist 

Den I maj i Herrens år 1346 testamenterade konung Magnus Eriksson 
och drottning Blanka till Guds och Jungfru Marias ära kungsgården i 
Vadstena till det kloster som deras fränka Birgitta Birgersdotter ville 
upprätta där. Därmed lades grunden till vad som kom att bli birgittinordens 
moderkloster och enligt professorn i lärdomshistoria Sten Lindroth 
"obestridligen senmedeltidens främsta kulturinstitution i vårt land". 

Under klostrets blomstringsperiod på 1400-talet kom Vadstena att bli 
rikets andliga medelpunkt och centrum för landets litterära och 
konstnärliga liv. Här fanns dåtidens största bibliotek i Norden, här översattes 
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hctydclsefulla utländska verk, här präntades nya manuskript och här 
vidareutvecklades vårt svenska skriftspråk, den s.k. Vadstena-svenskan. 
Vidare utfördes här kyrkliga textilier av sällsynt kvalitet. Klostrets egen 
tillverkning härav "är en sprudlande och rik broderikonst utförd med 
ödmjuk berättarglädje" (Inger Estham). Mot bakgrund av att Vadstena 
kloster snabbt blev en av de främsta vallfartsorterna i norra Europa förvånar 
det inte att klosterkyrkan kom att fyllas av mer än 60 altaren och många 
träskulpturer av hög kvalitet och liturgiska kärl i ädla metaller. Vid 
medeltidens slut var Vadstena kloster landets största jordägare och därmed 
också en mäktig ekonomisk institution. 

För att på ett värdigt sätt hugfästa minnet av den storslagna donationen 
för 650 år sedan - den största vi känner från Nordens medeltid - och för 
att sprida kunskap om dess oanat rika följder tillsattes på enskilt initiativ 
och med aktivt stöd från Birgittastiftelsen förra året en utställnings-
kommitte. Dess huvuduppgift har varit att få till stånd en jubileums-
utställning i folkungaättens forna palats från 1200-talet, som på Birgittas 
befallning "ödmjukades" och förvandlades till nunnekloster under 1300-
talets senare hälft. I utställningskommitten, som leds av undertecknad 
med stöd av utställningskommissarie Åse Berglund-Engberg från Vadstena 
kulturcentrum, ingår några av landets främsta auktoriteter på de 
huvudområden som utställningen koncentreras kring: 

1. Brevet: Kung Magnus Erikssons och drottning Blankas testamente med
donationen av Vadstena kungsgård. Docent Birgitta Fritz, Riksarkivet.

2. Byggnaden: Folkungaättens palats. Fil. lie. Karin Andersson,
Riksantikvarieämbetet.

3. Bilden: Birgitta i medeltida träskulpturer, målningar och träsnitt.
Sekreteraren i Birgittastiftelsen, docent Mereth Lindgren, Uppsala
universitet.

4. Broderiet: Birgittinska medeltida textilier. Teol. dr. h c Inger Estham,
Riksantikvarieämbetet.

5. Boken:a. Birgittas revelationer. Docent Carl-Gustaf Undhagen, Lunds
universitet.

b. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens projekt
med utgivningen av Birgittas uppenbarelser enligt den latinska
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textversionen. Professor Birger Bergh, ordf i KVHAA:s 
Birgittakommitte, Lunds universitet. 

6. Biblioteket: a Vadstena klosters bibliotek. Docent Monica Hedlund,
Uppsala universitet.b Bibliotheca Birgittina. Departementsråd
Fredrik Vahlquist.

Den bärande iden med denna jubileumsutställning är att i Birgittas egen
klosterskapelse i Vadstena och med utnyttjande av där redan befintliga 
utställningsresurser åstadkomma en enkel och värdig utställning, som på 
ett pedagogiskt och tilltalande sätt kan informera och glädja åtskilliga av 
de mer än hundra tusen turister och pilgrimer som varje sommar besöker 
klosterområdet i Vadstena. 

I detta sammanhang vill vi särskilt lyfta fram det värdefulla och 
internationellt uppmärksammade arbete Kungl. Vitterhetsakademiens 
Birgittakommitte bedriver genom att utge de första moderna textkritiska 
utgåvorna av Birgittas berömda revelationer. Birgittas Himmelska 
uppenbarelser är ju medeltidens främsta litterära verk i Norden och en av 
de få skrifter varmed Sverige bidragit till Europas kulturhistoria. 

Traditionen med högtstående birgittinsk sång uppmärksammas också i 
samband med utställningen. Det sker bl.a. genom att en Birgittavesper 
arrangeras i Klosterkyrkan på invigningsdagen, då Schola Cantorum 
Scaniensis framträder och sjunger ur ärkebiskop Birger Gregerssons 
Birgitta-officium på latin från år 1381. 

I samband med att det årliga minnet av den heliga Birgittas himmelska 
födelsedag firas i Vadstena den 23 juli arrangeras ett internationellt 
populärvetenskapligt symposium - "Den nya vingården" - den 24-25 juli 
1996. Det leds av professor Alf Härdelin, Uppsala universitet. Avsikten är 
att svenska och utländska forskare och författare från skilda utgångspunkter 
och med olika infallsvinklar skall belysa Vadstena klosters framväxt, 
blomstringsperiod och centrala roll i hela den västerländska kristenhetens 
historia. 

Det är en källa till glädje och inspiration att Birgittas livsverk, Vadstena 
kloster, alltjämt lever och blomstrar. Hennes orden räknar idag ett 30-tal 
kloster i tre världsdelar. Genom sex sekler talar hon via sina uppenbarelser 
till oss med en ännu levande röst. Birgitta förblir inte bara Sveriges enda 
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kanoniserade helgon - 7 oktober 1391 - utan också, för att citera den 
framstående Birgittaforskaren, professor Andreas Lindblom, "den största 
kvinnan som sett dagens ljus under den bleka, nordiska himlen". 

'X 

Birgitta, Openbaringe. Första kända Birgitta -trycket. N r  1 i Sveriges 
nationalbibliografi. Tr yckt på lågtyska av Lucas Brandis 1478. 
Uppsala universitetsbibliotek 

Fotnot 1: Även om inte alla bestämmelser i testamentet gick i verkställighet pga de ekonomiska 
svårigheter som drabbade Kung Magnus och br y tningen mellan honom och Birgitta kan 
testamentet med rätta anses som Vadstena klosters stiftelseurkund. ( Collijn & Lindh/om 1918) 
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