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Svar på spørgsmål:
Birgittadragten – som hun selv ”instruerer”, dvs. hun får en åbenbaring – fortolkes på denne måde: Sløret
(hovedklædet) er ”brudesløret”, jf. Birgittas forståelse af sig som Kristi brud, en central tanke i
middelalderens kristne forståelse. Den hvide farve er renhed, kronen er Kristi tornekrone og de fem røde
mærker er Kristi sårmærker (jf. Birgittas åbenbaringer hvor Kristi lidelse er central, også åbenbaringen, som
jeg havde med i går, med Maria ved korset).
Birgittaorden blev oprettet under Augustiner-reglen, som var en ”streng” regel (jf. Luthers gamle
klosterorden, hvor kærligheden til Kristus er ”hovedformålet” og for at få ægte mulighed for at udtrykke
den er der: a) streng kontrol af og med hinanden nødvendig, så synden holdes nede – jf. alle fortællinger
om Luthers fortvivlelse over synden i ham , b) ingen personlig ejendom, c) afholdenhed (inkl. faste), d)
underkastelse ift. myndigheder, e) regelmæssig bøn.
Jeg vil mene, at i store træk er det den forståelse, som kommer til udtryk i HB’s klosterregel. Og så det lille
ekstra: ”det dobbelte kloster”, jf. både nonner og munke i klosteret (i to afdelinger). Og det skal være
abbedissen som er leder for klosteret! (altså over munkene…)
”Formålet med klosterlivet” er fordybelse så kærligheden til Kristus kan blomstre. Det sker med de tre
overordnede kendetegn for et klosterliv: kyskhed, fattigdom og lydighed. I Birgittas tid er dette i nedgang i
klostrene, dvs. hun vil ”genskabe” den ægte klostertanke. I Åbenbaringerne taler Kristus til hende om ”Den
nye vingård”, altså det nye kloster for Herren til menneskets frelse.
I dag kan man sige at Birgittaklostren præges af ”fordybelse” gennem a) bøn (jf. tidebønnerne, i HB’s
åbenbaring er Mariabønnerne de centrale), b) åndelig læsning (bl.a. med hensigt at uddanne novicer til
klosterlivet), c) praktisk arbejde (her: i dag driver man gæstehuse hvor gæsterne får rum til stilhed mm.)
For nærmere studie af klosterreglen, se
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/Birgitta/titlar/HimmelskaUppenbarelserIV/sida/9/faksimil
(dvs. Tryggve Lundéns oversættelse til svensk af Birgittas åbenbaring).

