
Några viktiga årtal i Birgittas liv och Vadstena 
klosters historia 

1303 Birgitta Birgersdotter föds i Uppland. Fadern Birger Persson var lagman 
och en av rikets främste. Modern Ingeborg Bengtsdotter befryndad 
med folkungaätten. 

1314 Modern avlider. Birgitta tas om hand av sin moster, gift med 
östgötalagmannen Knut Jonsson på Aspanäs vid Sommen. Får här 
sin första uppenbarelse. 

1316 Birgitta gifts bort med den blivande lagmannen i Närke Ulf Gudmarsson på 
Ulfåsa i Östergötland. Paret får sedermera åtta barn. 

1322 Kris inom Magnus Erikssons förmyndarregering. Birgittas morbroder 

blir rikets drots. 

1335 Birgitta blir drottning Blankas rådgivare - magistra. Ulf utnämns till 
riksråd. 

1339 Birgitta och Ulf vallfärdar till Nidaros (Trondheim). 

1341-1342 Makarna företar en pilgrimsresa till Sankt Jacobs grav i 
Compostella i nordvästra Spanien. 

1344 Ulf avlider i Alvastra kloster söder om Vadstena. 

1345 Birgitta får sin första längre uppenbarelse. 

1346 1 maj testamenterar kung Magnus Eriksson och drottning Blanka 
Vadstena kungsgård till ett blivande kloster. 

134 7 Kungaparet anslår i sitt norska testamente en stor penningsumma 
till det blivande klostret i Vadstena. 

1348 Birgitta söker medla fred mellan England och Frankrike samt få påven 
att lämna Avignon och återvända till Rom. 

1349 Birgitta beger sig till Rom i syfte att få sin ordensregel godkänd. 
Digerdöden härjar i Europa. 

1370 Påven återvänder tillfälligt till Rom och godkänner Birgittas ordensregel. 

13 72-13 73 Birgitta vallfärdar till det Heliga landet. 

1373 23 juli avlider Birgitta i sitt hus i Rom. 
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1374 4 juli skrinlägges hennes jordiska kvarlevor i Vadstena. 

13 77 Kanonisationsprocessen inleds i Rom. 
1384 Invigs klostret i Vadstena. 

1391 7 oktober helgonförklaras Birgitta. 

1396 Birgitta blir vid allmänna kyrkomötet i Arboga utropad till Sveriges 
skyddshelgon. 

1398 Birgittas klosterregel stadfästs. Kanonisationsprocessen öppnas genom 
att påven utser fyra kardinaler till dess ledare. 

1430 Invigs klosterkyrkan i Vadstena. 

1492 Första fullständiga latinska utgåvan av Birgittas Himmelska 
uppenbarelser trycks i Liibeck av Bartholomaeus Ghotan på uppdrag 
av Vadstena kloster. 

1495 Inrättas ett tryckeri i klostret, ett av de första i landet. Dessvärre 
ödelades det av vådeld efter endast ett halvt år. 

1527 Reformationen införs vid riksdagen i Västerås. 

1543 Förseglar Gustav Vasa brevskåpen ock låter föra bort otaliga böcker 
från klostret. 

1545 Klostrets mur i söder rivs av Vadstenaborna. 

15 70- och 1580-talen Katolsk brittsommar i Sverige under Johan III och 
hans polska drottning Katarina Jagellonica. 

1595 Sista kvarvarande nunnorna tvingas lämna Vadstena. Beger sig till 
Polen, där den sista av dem dör 1638. 

1935 Birgittasystrarna återvänder till Vadstena efter 340 års frånvaro. 
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