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Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään liikkumisen ilmenemistä Vadstenan birgittalaisluostarin 
veljien päiväkirjassa, Diarium Vadstenensessa vuosina 1384–1545. Kyse on luostarin ”muistikirjas-
ta”, johon kirjattiin tietoja luostarin arkipäivästä ja paikoin myös laajempia analyyseja valtakunnan 
poliittisesta tilanteesta. Vadstenan luostari muodostui tärkeäksi uskonnolliseksi keskukseksi keski-
ajan Ruotsissa, ja sai hyvien yhteiskunnallisten suhteidensa ansiosta myös poliittista vaikutusvaltaa. 
Tämän takia luostarin päiväkirjan tutkiminen laajentaa kuvaa pohjoismaisesta luostarielämästä ja 
sen käytännöistä. 
 
Tärkein tutkimuskysymykseni liittyy liikkumiseen ja sen ilmenemiseen Diariumissa. Selvitän, mi-
ten luostarista liikuttiin ja minne, miksi matkaan lähdettiin ja ketkä liikkuivat. Painopiste on Vads-
tenan luostarin asukkaiden liikkumisessa. Päälähteenäni olen käyttänyt Diarium Vadstenensea, joka 
kuvaa luostarin arkipäivää ja käytäntöjä 1300-luvun lopulta 1500-luvun puoleenväliin, kirjurista 
riippuen yksityiskohtaisesti ja omia arvioita antaen tai ykskantaan todeten. Etsin Diariumista liik-
kumiseen ja matkustamiseen liittyviä merkintöjä ja niihin mahdollisesti liittyviä perusteluja ja selvi-
tyksiä. Tutkimuskysymykseni keskittyy ensisijaisesti Diariumin antamien liikkumiskuvausten ana-
lyysiin. Lähdekritiikin kannalta on tärkeää erottaa, että Diariumin avulla ei voi rakentaa täysin kat-
tavaa kuvausta kaikista birgittalaisten liikkumiseen liittyvistä kysymyksistä. Diarium on kuitenkin 
puutteineenkin tärkeä lähdemateriaali, sillä se on kaikki, mitä aihepiiristä on säilynyt. Yksittäistapa-
usten esittelyn ja lähteiden lähiluvun lisäksi olen käyttänyt metodinani määrällistä analyysiä muo-
dostaakseni suuntaa antavaa kuvaa birgittalaisten liikkumisen määrästä. 
 
Diariumin lisäksi olen käyttänyt lähteenä birgittalaisten luostarisääntöä Regula Sancti Salvatoris, 
joka perustuu sääntökunnan perustajan Pyhän Birgitan näkyihin. Lisäksi olen käyttänyt Birgitan 
sääntöä täydentäviä näkyjä, Revelaciones Extravagantes, sekä paavillisia päätöksiä ja erityismäärä-
yksiä, joissa säädetään birgittalaisten elämäntavasta. Tällainen on esimerkiksi Mare Magnum, jonka 
paavi Johannes XXIII julkisti vuonna 1413. Lisäksi olen käyttänyt birgittalaisveljien ”lisäsääntöä” 
Liber usuum fratrum monasterii Vadstenensis, jossa säädetään luostarisäännön julkaisemisen jäl-
keen ajankohtaisiksi osoittautuneista asioista ja käytännöistä. Olen verrannut luostarisääntöjen oh-
jeistusta yleisempään kanonisen oikeuden taustaan ja sääntöihin siitä, minkälaisissa tilanteissa liik-
kuminen oli sallittua. Näiden lähteiden avulla olen tarkastellut käytännön ja normin välistä suhdetta 
liikkumisen osalta. 
 
Lähestymistapani aiheeseen perustuu kolmijakoon: tarkastelen Diariumin liikkumiskuvauksia liik-
kumisen mahdollisuuksien, rajojen ja keinojen näkökulmasta. Mahdollisuuksien osalta selvitän, 



 
 

minkälaista oli positiivisena pidetty, säännön näkökulmasta hyväksytty liikkuminen. Liikkumisen 
rajojen yhteydessä selvitän, minkälaisia ongelmia liikkumiseen liittyi. Esiin tulleita ongelmia olivat 
esimerkiksi apostasia eli luostarista karkaaminen, ja halu vaihtaa luostaria, jolloin piti hakea paavil-
ta erillinen lupa transitukseen, siirtoon. Keinojen yhteydessä tarkastelen liikkumisen ja matkustami-
sen yleisiä käytäntöjä, kuten aikataulua ja reittejä, ja vertaan niitä birgittalaisten käytäntöihin. Läh-
tökohtani on mobiliteetin monimuotoisuus ja asema toisaalta itsestään selvänä osana ruotsalaissään-
tökunnan maailmanvalloitusta, toisaalta tarkoin säännösteltynä osana luostarielämään sitoutuneen 
ihmisen elämää. Tarkastelen sitä, miten vadstenalaiset luovivat näiden kahden näkökulman välillä, 
ja miten liikkumista Diariumissa perusteltiin. Keskeiseksi liikkumisen määrittelyn ja luokittelun 
kannalta nousi erityisesti klausuuri ja sen erilaiset tulkinnat ja perustelut.  
 
Vadstenan birgittalaisluostarin asukkaiden liikkuminen osoittautui melko runsaaksi. Se kohdistui 
erityisesti keskiaikaisen kristikunnan keskukseen Roomaan sekä sääntökunnan tytärluostareihin, 
joita perustettiin Eurooppaan. Erityisesti Naantalin ja Tallinnan ja Bergenin birgittalaisluostareihin 
kohdistuneet liikkumiskuvaukset olivat melko runsaita. Roomaan kohdistuneilla matkoilla selvitet-
tiin sääntökunnan asioita ja osallistuttiin esimerkiksi yleisiin kirkolliskokouksiin. Matkoilla oli 
yleensä Vadstenan birgittalaisluostarin veljien konventin johtaja, kenraalikonfessori yhdessä jonkun 
matkatoverin kanssa. Tytärluostareihin kohdistuneille matkoille osallistuivat myös sisaret, tosin 
harvemmin kuin veljet. Näiden matkojen tarkoituksena oli yleensä tytärluostarin opastaminen tai 
ilmenneiden ongelmien ratkaiseminen.  
 
Tällaisten luostarielämään kuuluneiden matkojen lisäksi Diariumissa on myös liikkumisen ongel-
miin liittyneitä tapauksia, joissa luostarin asukas on karannut. Ongelmiksi luokittelin myös, mikäli 
joku oli tullut matkallaan esimerkiksi ryöstetyksi. Ongelmatapaukset olivat kaiken kaikkiaan liik-
kumiskuvausten joukossa melko harvinaisia, joskin läpi tutkimusajankohdan esiintyneitä. Liikku-
misten rajojen yhteydessä olen tarkastellut myös sukupuolittuneita liikkumiskäytäntöjä. Vadstenan 
luostarin sisaria koski tiukempi klausuuri, eikä heidän liikkumisensa ollut yhtä yleistä kuin veljien. 
Tämä muodostaa kiinnostavan kontrastin sille, että birgittalaisluostarin johtaja oli abbedissa, joka 
periaatteessa vastasi myös luostarin käytännön asioista. Käytännössä liikkumisen osalta asioiden 
hoitaminen siirtyi veljien vastuulle sisarten tiukan klausuurin takia. Neljäs ryhmä liikkumiskuvauk-
sissa oli kategoria ”muut”, johon kuului matkoja, joita ei voinut luokitella edellisiin ryhmiin, kuten 
omaan terveydenhoitoon liittyneitä matkoja. Erityisesti tämän ryhmän liikkumiskuvaukset lisään-
tyivät merkittävästi protestanttisen reformaation myötä 1530-luvulta alkaen. 
 
Pro graduni osoittaa, että mobiliteetti eli liikkuminen kuului olennaisesti birgittalaisten elämään ja 
toimi luostarielämän osana. Se nähtiin tarpeellisena ja sääntökunnan yhtenäisyyttä ylläpitävänä toi-
mintana. Toisaalta säännön rikkomuksiin, kuten luostarikarkuruuteen suhtauduttiin ankarasti.  Tämä 
Mobiliteetin näkeminen osana birgittalaisluostarin elämäntapaa on merkittävää, sillä luostarissa 
elämiseen oli perinteisesti liitetty, myös birgittalaissäännössä, tiukka klausuuri ja ainakin jossain 
määrin stabiili elämäntapa. Uudempi tutkimus, johon myös oma työni liittyy, onkin korostanut, että 
luostarielämän luokitteleminen pelkästään yhteen paikkaan sitoutuneeksi on ainakin osittain puut-
teellinen. Vadstenan birgittalaisilla perinteinen, tiettyyn paikkaan sidotun luostarinelämän käsite sai 
vastavoiman mobiliteetista eli liikkuvuudesta. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuskysymys 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani liikkumista ja sen ilmenemistä ruotsalaisen birgittalaisluostarin 

Vadstenan veljien kirjoittamassa Diarium Vadstenense -kirjassa1 vuosina 1384–1545. Kyse on luos-

tarin ”muistikirjasta”, liber memorialis, johon kirjattiin paikoin yksityiskohtaisempia tietoja luosta-

rin arkipäivästä, paikoin laajempia analyyseja poliittisesta tilanteesta. Vadstenan luostari muodostui 

tärkeäksi uskonnolliseksi keskukseksi keskiajan Ruotsissa, ja sai hyvien yhteiskunnallisten suh-

teidensa ansiosta myös poliittista vaikutusvaltaa. Tämän takia luostarin Diariumin tarkastelu auttaa 

laajentamaan kuvaa pohjoismaisesta luostarielämästä ja -käytännöistä. Luostari oli perustettu Pyhän 

Birgitan näkyjen perusteella, ja vuonna 1384 vihittiin ensimmäiset sisarten konventin asukkaat luos-

tariin. Tutkielmani aikarajaus alkaa vuodesta 1384, jolloin ensimmäiset asukkaat vihittiin luostariin 

ja päättyy vuoteen 1545, jolloin Diariumiin on kirjattu viimeinen merkintä.2 

 

Merkittäväksi tekijäksi keskiajan yhteiskunnassa muodostunut luostarielämä poikkesi luostarin 

muurien ulkopuolisesta elämästä esimerkiksi elämäntapaa koskevien sääntöjensä takia. Luostarin 

asukkaat erotti ympäröivän maailman väestä lupaus köyhyyteen, kuuliaisuuteen ja naimattomuu-

teen. Nunnat ja munkit olivat periaatteessa sidottuja yhteen tiettyyn luostariin loppu elämänsä ajan, 

eikä luostarista saanut poistua ilman lupaa. Klausuurilla tarkoitetaan, että luostarin asukkaat olivat 

luostarin sisälle suljettuja, ja usein heidän elämänsä erotti ympäröivästä yhteisöstä konkreettinen 

muuri. Elämää luostarissa säätelivät myös tietty luostarisääntö, paikalliset olot ja kanonisen lain 

määrittelemät puitteet. Peruslähtökohta luostarielämälle oli elinikäinen sitoutuminen luostarielä-

mään ja säännön noudattamiseen; kanoninen laki kielsi luostarista lähtemisen ilman lupaa. Luosta-

rin vaihtaminenkin oli mahdollista ainoastaan paavin luvalla.  Normin ja käytännön suhde luosta-

reissa ei kuitenkaan aina ollut ongelmaton, ja sääntöjen rikkomisesta valitettiin tarvittaessa aina 

paaville asti.3 

 

                                                 
1 Lähdeviitteissä käytän jatkossa lyhennettä DV viittaamaan Diarium Vadstenenseen. DV on myös esimerkiksi Gejrotin 
(1996; 2000) käyttämä lyhenne. Tekstin sisällä käytän termiä Diarium (myös Gejrotilla 2000). Olen käyttänyt pro gra-
dussani Claes Gejrotin toimittamaa latinankielistä editiota vuodelta 1988 sekä Gejrotin 1996 toimittamaa, sekä latinan- 
että ruotsinkielisen tekstin sisältävää editiota. Gejrot 1988; 1996. 
2 DV 41; Gejrot 1988, 1; 1996, 7-8, 22; Berglund 2003, 10-12. 
3 Gejrot 1996, 19; Heikkilä 2004, 58-60; Hanska & Salonen 2004, 138-139; Svec Götschi 2007, 96; Salonen & 
Schmugge 2009, 137. 
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Tärkein tutkimuskysymykseni liittyy liikkumiseen ja sen ilmenemiseen Diariumissa. Selvitän, mi-

ten luostarista liikuttiin ja minne, miksi matkaan lähdettiin ja ketkä liikkuivat. Päälähteenäni käytän 

Vadstenan luostarin Diariumia, joka kuvaa luostarin arkipäivää ja käytäntöjä 1300-luvun lopulta 

1500-luvun puoleenväliin, kirjurista riippuen yksityiskohtaisesti ja omia arvioita antaen tai ykskan-

taan todeten. Etsin Diariumista liikkumiseen ja matkustamiseen liittyviä merkintöjä ja niihin mah-

dollisesti liittyviä perusteluja ja selvityksiä. Huomioni on ensisijaisesti Vadstenan luostarin asuk-

kaiden liikkumisessa ja sen kuvaamisessa, sillä kyse oli nimenomaan Vadstenan luostarin sisäisestä 

päiväkirjasta: on luonnollista, että Diariumin kuvailujen painopiste oli oman luostarin asukkaissa. 

Tutkimuskysymykseni keskittyy ensisijaisesti Diariumin antamien liikkumiskuvausten analyysiin. 

Lähdekritiikin kannalta on tärkeää erottaa, että Diariumin avulla ei voi rakentaa täysin kattavaa ku-

vausta kaikista birgittalaisten liikkumiseen liittyvistä kysymyksistä, liikkumiskuvausten tarkastelu 

ja kontekstiin sijoittaminen sen sijaan on mahdollista.  

 

Lähestyn aihetta mobiliteetin käsitteen avulla. Mobiliteetilla tarkoitetaan tässä liikkuvuutta omasta 

pysyvästä elinpaikasta, joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Liikkuvuus on tässä yhteydessä nähty laa-

jemmin kuin pelkästään matkustamisena; liikkumisella on kiinteä yhteys mentaliteettiin ja ihmisten 

maailmankuvaan siinä missä matkustaminen usein mielletään nimenomaan paikasta toiseen siirty-

miseen. Toinen tärkeä käsite on kommunikaation eli yhteydenpidon käsite, joka liittyy kiinteästi 

mobiliteettiin. Kommunikaatio on nähtävissä yhteytenä erilaisiin tahoihin, ja se oli sekä kirjallista 

että suullista, sekä vapaaehtoista että pakotettua. Selvitänkin pro gradu -työssäni, mikä rooli birgit-

talaisten mobiliteetilla oli kommunikaation kannalta. Mobiliteettiin liittyy olennaisesti kysymys 

maantieteellisestä ja kulttuurisesta stabiiliudesta, joka tarjoaa liikkuvuudelle vastavoiman. Hyödyn-

nän pro gradussani keskiajan mobiliteettia tutkineen Ernst Schubertin näkemystä siitä, että vasta-

voimana mobiliteetille toimi kotiseutu (Heimat).4 Selvitän Diariumin avulla, miten kotiseutu muo-

dostui, ja missä määrin kyse oli joustavasta käsitteestä. 

 

Vadstenan luostari toimi emoluostarina muille birgittalaisluostareille, joten Diariumin liikkumisku-

vaukset piirtävät kartalle maantieteellisen kuvan sääntökunnan kommunikaatiosta, sen laajuudesta 

ja hierarkkisuudesta. Tältä osin olen tutkinut, miten Vadstenan luostarin asukkaat ja tarkemmin 

liikkujat sijoittuvat liikkumisensa perusteella, kun kuvauksia verrataan yleiseen eurooppalaiseen ja 

tarkemmin luostarikontekstiin. Vertailukohtina ovat toimineet paikoin mendikanttisääntökunnat, 

                                                 
4 Schubert 1995, 29, 31-35. 
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jotka myös operoivat maantieteellisesti laajalla alueella. Olen myös tarkastellut Diariumin liikku-

miskuvausten maantieteellistä kaarta. 

 

Lähestyn aihetta kolmijaon avulla: tarkastelen Diariumin liikkumiskuvauksia liikkumisen mahdolli-

suuksien, rajojen ja keinojen näkökulmasta. Lähtökohtani on mobiliteetin monimuotoisuus ja asema 

toisaalta itsestään selvänä osana ruotsalaissääntökunnan maailmanvalloitusta, toisaalta tarkoin 

säännösteltynä osana luostarielämään sitoutuneen ihmisen elämää. Tarkastelen sitä, miten vads-

tenalaiset luovivat näiden kahden näkökulman välillä, ja miten liikkumista Diariumissa perusteltiin. 

Otan käsittelyssä huomioon sekä kanonisen lain säädökset luostareiden asukkaiden elämästä että 

birgittalaisten oman luostarisäännön asettamat rajoitteet. Tässä yhteydessä keskeiseksi nousee eri-

tyisesti klausuuri ja sen erilaiset tulkinnat ja perustelut. 

 

Olen jaotellut liikkumistapaukset niiden laadun mukaan. Liikkumisen mahdollisuuksia käsittelen 

toisessa luvussa. Kolmannessa luvussa käsittelen liikkumisen rajoituksia. Liikkumisen mahdolli-

suuksien yhteydessä olen käsitellyt tapauksia, joihin oman näkemykseni mukaan on suhtauduttu 

sinänsä positiivisesti ja hyväksyvästi, vaikka matkan taustalla on saattanut olla ongelmallinen tilan-

ne esimerkiksi jossakin tytärluostarissa. Näitä tapauksia on pidettävä - ja myös Diariumissa pidettiin 

- luostarisäännön ja kanonisen lain mukaisena. Olen jakanut liikkumisen mahdollisuuksia kuvaavat 

Diariumin maininnat Roomaan suuntautuviin matkoihin, toisiin birgittalaisluostareihin suuntautu-

viin matkoihin ja muihin liikkumiskuvauksiin. 

 

Vadstenaa paljon tutkinut Claes Gejrot on katsauksessaan birgittalaisten liikkumiseen vuosina 

1421–1450 jaotellut liikkumistapaukset Diariumissa ja muissa lähteissä kahteen kategoriaan: ”lii-

kematkoihin” (”business-trips”) ja toisiin birgittalaisluostareihin suuntautuneisiin matkoihin. Lii-

kematkat käsittävät matkustamisen Roomaan ja esimerkiksi sääntökunnan yleiskokouksiin, kuin 

toisiin luostareihin suuntautuvien matkojen tarkoituksena on yleensä ongelmien ratkominen.5 Olen 

tutkimuksessani huomioinut Gejrotin jaottelun, mutta itse päätynyt laajemman näkökulman takia 

hieman erilaiseen jaotteluun. Gejrotin tarkastelun kohteena on nimenomaan matkustus, itse käsitte-

len liikkumista laajemmin yksilön ja yhteisön kokemuksena ja identiteetin määrittelijänä. Gejrotin 

”liikematkat” jakautuvat omassa jaottelussani Roomaan ja sääntökunnan muihin luostareihin suun-

tautuviin matkoihin, ja tuon motiivien eroavaisuudet esille näiden kategorioiden sisällä. Roomaan 

suuntautuviin matkoihin olen lukenut myös muut sellaiset matkat, joilla on selvä yhteys katoliseen 

                                                 
5 Gejrot 2000, 73-75. 
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kirkkoon tai paavin kuuriaan birgittalaisten ”yläorganisaationa”; siten esimerkiksi kirkolliskokouk-

set sijoittuvat Rooman matkoihin. Lisäksi olen poiminut Diariumista ”muut”, edellisiin kategorioi-

hin sijoittumattomat matkat, ja käsittelen niitä omana kokonaisuutenaan. 

 

Liikkumisen rajoituksia käsittelevässä kolmannessa luvussa käsittelen birgittalaissäännön ja kanoni-

sen lain näkökulmasta ongelmallisia tapauksia, joissa luostarista on liikuttu ilman lupaa tai kyseen-

alaisin perustein. Pääsääntöisesti myös Diariumin suhtautuminen näihin tapauksiin on negatiivista. 

Ongelmallisten tapausten yhteydessä erittäin tärkeäksi muodostuu stabilitas locin - tiettyyn luosta-

riin sitoutumisen - määrittely. Liikkumisen rajoituksiin liittyvät myös erilaiset muut rajoitteet, kuten 

olosuhteet esimerkiksi valtakunnan politiikassa tai yksittäiset ongelmatilanteet esitellään tässä yh-

teydessä. Oman rajoitteensa liikkumiselle asetti keskiajalla sukupuoli, mikä näkyi myös luostari-

maailmassa.  Sukupuoleen liitetyt piirteet ja ominaisuudet vaikuttivat suuresti liikkumisen toteutu-

miseen, ja birgittalaisilla lisähaasteen asiaan toivat sääntökunnan tiukat klausuurivaatimukset, kak-

soisluostarirakenne ja miehisen auktoriteetin suhde abbedissan valtaan. Tämä on huomioitu omana 

sukupuolen rajoja käsittelevänä kappaleenaan. 

 

Neljännessä luvussa käsittelen liikkumisen keinoja: mihin matkustettiin, miten matkustettiin ja mi-

ten usein. Käytän historiallisen analyysin ja lähteiden lähiluvun lisäksi metodinani myös määrällistä 

analyysiä. Rakennan kuvaa liikkumisesta erilaisin taulukoin, jotka selventävät ilmiön laajuutta. 

Tarkastelen liikkumista myös yleisempänä ilmiönä Diariumin kuvausten ja kirjallisuuden avulla ja 

pohdin, voiko Diariumin merkintöjen perusteella tehdä yleisempiä johtopäätöksiä mobiliteetin mer-

kityksestä keskiaikaisessa luostarikontekstissa. 

 

1.2. Lähteiden luonne 

Lähteenäni käytän pääasiassa Vadstenan luostarin Diariumia. Kirjoitusajankohtana Diariumiin, ny-

kyisin Diarium Vadstenense tai Vadstenadiariet, on todennäköisesti viitattu nimityksellä ”muistikir-

ja”.  Diarium on kirjoitettu latinaksi ja merkinnät vaihtelevat jonkin verran kirjurin mukaan; joilta-

kin vuosilta on selitetty laajalti valtakunnan politiikkaa, kun taas toisinaan on vain muutamia mai-

nintoja luostarin päivittäisistä asioista, esimerkiksi uusista jäsenistä. Diarium oli aihetta tutkineen 

Claes Gejrotin mukaan tarkoitettu luostarin sisäiseksi kirjaksi, johon vain muutamat veljet pääsivät 

tutustumaan.6 Diarium on birgittalaisveljien kirjoittama, vaikka siinä käsitelläänkin molempien 

konventtien, sekä veljien että sisarten asioita, joten sitä tarkasteltaessa on otettava huomioon sen 
                                                 
6 Gejrot 1996, 9, 10, 19, 22. 
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sovellettavuus sisarten elämän kuvaukseen. Työni osalta tämä koskee lähinnä mahdollisuutta tar-

kastella sukupuolen merkitystä osana liikkumista.7 

 

Diarium on kirjoitettu latinaksi, joka oli luonnollinen valinta usein yliopistokoulutuksen saaneille 

kirjurin tointa hoitaneille birgittalaisveljille. Kirjurina toimivat Vadstenan luostarin veljet. Toden-

näköisesti vastuu Diariumin pitämisestä siirtyi edeltäjältä seuraajalle, ja kirjurinvastuuta pidettiin 

suurena. Kirja ei ollut yleisessä käytössä, vaan sitä saattoivat lukea vain siihen erikseen luvan saa-

neet. Välillä Diariumissa jopa annetaan ymmärtää, että veljien tulee varoa paljastamasta liikoja.8 

Diariumiin on yleensä merkitty tapahtuman ajankohta muistiin, mutta tarkkaa kirjoitusajankohtaa 

on silti yleensä vaikea tietää. Diariumin osalta on hyväksyttävä, että kaikkia liikkumiskuvauksia 

siihen ei välttämättä ole kirjattu; merkinnät ovat voineet unohtua, ne on voitu jättää tarkoituksella 

pois tai niistä ei ole sana kiirinyt kirjurille asti. Diariumin kuvauksissa on merkittävä vaihtelu kirju-

rien välillä siinä, miten merkintöjä on kirjattu, joten tarkkaa arvioita siitä, kuinka tarkasti matkat on 

kirjattu, ei ole mahdollista esittää. Diariumin osittainen puutteellisuus käy ilmi Kirsi Salosen väi-

töskirjassaan esittämästä penitentiariaatin eli paavillisen katumusoikeusistuimen aineistosta, josta 

löytyy vadstenalaisten hakemuksia luostarin siirtoa varten. Diariumissa näitä tapauksia ei kuiten-

kaan mainita.9 Kuvauksen vaihtelun ja epätasaisuuden takia määrällinen analyysi ei ole työssäni 

pääosassa, vaan tarjoaa pikemminkin suuntaa antavia lukuja Diariumin liikkumiskuvauksista. Mää-

rällinen analyysi mahdollistaa alustavan vertailun liikkumisen syiden, kohteiden ja ajallisen jakau-

tumisen osalta. Diarium on puutteistaan huolimatta keskeinen lähdeaineisto tarkasteltaessa keski-

ajan luostarielämää Pohjoismaissa ja erityisesti Ruotsin alueella, sillä se on ainoa meille säilynyt 

lähdemateriaali aihepiiristä.  

 

Tarkastelen Diariumin liikkumiskuvauksia suhteessa birgittalaisluostareiden sääntöön Regula Sanc-

ti Salvatoris 10 sekä yleisempään kanonisen oikeuden taustaan ja sääntöihin siitä, minkälaisissa ti-

lanteissa liikkuminen oli sallittua.11 Varsinaisen säännön lisäksi Birgitan täydentävät näyt, Revela-

ciones Extravagantes, täydentävät myös liikkumista koskevaa säännöstöä.12 Lisäksi paavilliset pää-

tökset, bullat, ja dekretaalit eli erityismääräykset vaikuttivat birgittalaisten tilanteeseen. Näistä tär-

kein on tutkimukseni kannalta Mare Magnum, jonka paavi Johannes XXIII julkisti vuonna 1413. 
                                                 
7 Ks. esim. DV 673. 
8 DV 523; Gejrot 1996, 7-8, 22-23. Kattavan esityksen käsikirjoitusten säilymiseen ja eri kirjureiden toimintaan tarjoaa 
Gejrot (1988). 
9 Salonen 2001, 313, 317. 
10 Regula Sancti Salvatoris (Reg. Salv.). Sääntö on julkaistu latinaksi Sten Eklundin 1975 toimittamassa teoksessa 

Sanctae Birgitta: Opera Minora I: Regula Salvatoris. 
11 Corpus iuris canonici, jatkossa CIC. Käytössäni on ollut Aemilius Friedbergin editiona vuodelta 1981. 
12 Ekstr. Lisäsääntö on julkaistu teoksessa Klemming 1862. 
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Siinä vahvistettiin birgittalaisten sääntöön liittyneitä kysymyksiä.13 Käytän apuna myös birgittalais-

veljien ”lisäsääntöä” Liber usuum fratrum monasterii Vadstenensis (LU).14 Liber usuumin tarkoitus 

oli vastata säännön soveltamisesta heränneisiin kysymyksiin sekä käsitellä säännön ulkopuolelle 

jääneitä kysymyksiä. Tarkoitus oli myös yhdenmukaistaa birgittalaisluostareiden käytäntöjä. Liber 

usuum selvensi myös birgittalaissääntöä sikäli, että se korosti alkuperäisen luostarisäännön olevan 

myös veljiä koskeva, vaikka siinä puhutaankin ensisijassa nunnista.15 

 

Näiden lähteiden lisäksi hyödynnän katolisen kirkon katumustuomioistuimen eli penitentiariaatin 

aineistosta löytyviä mainintoja birgittalaisista, sekä joitakin muita lähteitä, joihin olen päässyt kä-

siksi kirjallisuuden kautta. Käyttämäni penitentiariaatin aineisto on julkaistu Sara Risbergin toimit-

tamassa teoksessa Auctoritate Papae. The Church Province of Uppsala and the Apostolic Peniten-

tiary 1410-1526.16 Hyödyllistä lisätietoa ovat tarjonneet myös Gösta Hedegårdin artikkelissaan jul-

kaisemat, vadstenalaisveljeä Sveniä ja hänen ongelmiaan käsittelevät kirjeet.17 Lisäksi Sara Risber-

gin työssään latinankielisinä editioina esittämät vadstenalaisveli Peder Månssonin kirjeet Vadstenan 

luostariin ovat myös tarjonneet lisämateriaalia.18 Myös Diplomatarium Norvegicum on tarjonnut 

lisätietoa yksittäisen kirjeen osalta.19 

 

1.3. Vadstena osana eurooppalaista luostariperinnettä 

Vadstenan birgittalaisluostari, jossa Diarium on kirjoitettu ja jonka elämästä se kertoo, vihittiin 

käyttöön vuonna 1384. Luostarissa noudatettiin Pyhän Vapahtajan Sääntöä (Regula Sancti Salvato-

ris), joka perustui mystikko Birgitta Birgersdotterin (1303–1373) näkyyn. Siinä Kristus ilmoitti 

Birgitalle uuden, erityisesti nunnille suunnatun sääntökunnan perustamisesta. Paavi Urbanus V 

vahvisti birgittalaisjärjestön vuonna 1370 ja birgittalaisohjeet vuonna 1378. Enemmän kuin täysin 

uudesta säännöstöstä, kyse oli pikemminkin vanhojen, kuten augustinolaissäännön tulkinnoista. 

Vaikka sääntö perustui juuri Birgitan näkyihin, hänen rippi-isänsä osallistuivat näkyjen kirjaami-

seen ja muokkaamiseen. Rippi-isien tehtävänä oli tarkastaa näkyjen oikeaoppisuus ja varmistua 

niiden alkuperästä. Paitsi luostarisäännön laatijana, Birgittaa voidaan pitää myös reformaattorina ja 

teologina, sillä hänen ajatuksensa perustuivat pitkälti 1000–1100-luvuilla esitettyihin kirkollisiin 

                                                 
13 Mare Magnum julkaistu SD 1714. 
14 Liber usuumista (LU) olen käyttäänyt Sara Risbergin toimittamaa kriittistä editiota vuodelta 2003. 
15 Risberg 2003, 9-11, 13, 14. 
16 Risberg 2008. 
17 Hedegård 2004. 
18 Risberg 1997. 
19 DN XVI nr. 164. 
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uudistuksiin. Siten Vadstenan voidaan katsoa sijoittuvat osaksi muuttuvaa eurooppalaista luostari-

hengellisyyttä, johon omalta osaltaan myös mendikanttisääntökunnat, fransiskaanit ja dominikaanit, 

sittemmin vaikuttivat.20  

 

Birgitta julistettiin pyhimykseksi 1391. Huolimatta Birgitan kanonisoidusta asemasta birgittalais-

sääntö ei toteutunut kokonaisuudessaan aivan hänen suunnitelmiensa mukaan, sillä ihanteen ja käy-

tännön yhdistäminen osoittautui paikoin vaikeaksi. Sääntöä muokkasivat esimerkiksi paavilliset 

bullat, eli paavilliset hallinnollisia ja uskonnollisia asioita käsitelleet kirjeet, joissa puututtiin esi-

merkiksi sääntökunnan asemaan erityisesti naisille perustettuna sekä dekretaalit eli paavilliset eri-

tyismääräykset.21  

 

Vadstenasta muodostui keskiajalla merkittävä poliittinen ja kulttuurinen keskus, jonka asema oli 

vakiintunut jo 1370-luvulla. Luostarilla oli hyvät suhteet Ruotsin valtaeliittiin, ja aatelisten tuki nä-

kyi esimerkiksi lahjoituksia ja luostariin astuvien sosiaalisessa asemassa. Vaikka tuki aatelilta oli 

vahva, on kuitenkin huomioitava, että kaiken kaikkiaan luostarin nunnista vähemmistö oli aatelisia. 

Vadstenan vahva ekonominen ja sosiaalinen asema oli samankaltainen kuin monen muun myöhäis-

keskiajan luostarin. Paitsi asukkaidensa sukutaustoissa ja lahjoituksissa, luostarin yhteiskunnallises-

ti merkittävä asema näkyi lisäksi vadstenalaisveljien valitsemisessa piispan tehtäviin sekä abbedis-

sojen läheisissä suhteissa valtaeliittiin.22 

 

Birgittalaisluostarissa oli omissa konventeissaan 60 sisarta ja 13 pappisveljeä, kahdeksan maallik-

koveljeä ja neljä diakonia. Birgittalaisluostareiden nunnia kutsutaan kirjallisuudessa sisariksi, luos-

tarin miesasukkaita veljiksi. Pappisveljet toimivat sisarten rippi-isinä. Lisäksi klausuurin ulkopuo-

lella, ab extra, oli maallikkoveljiä ja -sisaria. Sisaret ja veljet asuivat tiukasti omissa konventeis-

saan, ja kommunikoivat keskenään locutoriumin, ”puhehuoneen”, kautta. Nunnien ja munkkien 

määrä oli symbolinen: 13 pappisveljellä viitattiin Jeesuksen opetuslapsiin ja Paavaliin, neljällä dia-

konilla varhaisen kristinuskon merkittäviin teologeihin eli kirkkoisiin (Ambrosius, Augustinus, 

Gregorius ja Hieronymus). Näin luostariväen yhteenlaskettu määrä vastasi kolmeatoista apostolia ja 

72 oppilasta.23 

 

                                                 
20 DV 41:4; Reg. Salv.; Risberg 2003, 9-10; Heikkilä 2004, 105; Lamberg 2007, 279-280; Salmesvuori 2000, 154-155; 
2009, 217-219. 
21 Lamberg 2007, 279-281.  
22 Gejrot 1988, 1; Wallin 1991, 316-317; Berglund 2000, 59, 60-62, 65. 
23 Reg. Salv. XII; Gejrot 1996, 9; Heikkilä 2004, 106. 
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Keskiajan tutkija kohtaa usein haasteen lähteiden toimijoiden nimistössä, sillä alun perin latinaksi 

kirjoitetussa lähdeaineistossa nimetkin ovat latinankielisen kirjoitusasun mukaisia. Monet henkilöt 

kirjallisen aineiston takana olivat taustaltaan muita kuin oppineita, ja heistä käytettiin arkipäivän 

elämässä oman kielen, Diariumin tapauksessa yleensä ruotsin, mukaista nimeä. Olen tutkielmassani 

noudattanut Claes Gejrotin Diariumin ruotsinnoksessa käyttämää nimistöä, ja monet nimistä ovat 

ruotsalaisessa muodossa, vaikka Diariumin alkuperäisessä aineistossa nimistä on käytetty latinakie-

listä versiota. Gejrotilla on pohjana laaja lähdeaineisto, jonka perusteella hän on pyrkinyt selvittä-

mään käytetyn nimen. Varhaisemmassa tutkimuksessa, kuten Silfverstolpella ja Hildebrandilla ni-

mikäytäntö vaihtelee, mutta hekin pyrkivät pääsääntöisesti käyttämään nimen ruotsalaista versiota. 

Olen pitänyt hyvänä noudattaa aihetta paljon tutkineen Gejrotin käytäntöä.24 

 

1.4. Liikkuminen ja sen käytännöt luostarielämässä 

Luostarielämä perustui luostarilupaukseen, jossa luvattiin elää loppuelämä säännönmukaista elä-

mää. Luostarielämään ja sen taustalla olleeseen askeettisen elämäntapaan on jo varhaisesta kristilli-

syydestä alkaen kuulunut tietty jännite vetäytymisen ja maailmassa vaikuttamisen välillä. Liikkumi-

seen vaikutti olennaisesti klausuuri, eli nunnien ja munkkien vetäytymistä maailmasta luostarin 

muurien sisäpuolelle. Tämä tarkoitti sekä asumista luostarissa että kontaktien välttämistä ulkomaa-

ilman kanssa. Liikkumista rajoitti keskiajalla varhaiseen erakkoliikkeeseen verrattuna enemmän 

benediktiiniläissääntö, mikä vähensi ”vaeltavien munkkien”, fratres vagabundi, uskonnollista liik-

kumista. Historioitsija Maribel Dietzin mukaan luostarielämä alkoi tämän seurauksena jossain mää-

rin stabilisoitua. Tosin, kuten birgittalaisten ja vielä laajemmin mendikanttisääntökuntien toiminta 

osoittaa, tämä ei ole aivan yksiselitteistä. Gerhard Jaritzin mukaan käsitys luostarielämän stabiiliu-

desta on sellaisenaan puutteellinen, vaikka tiettyyn luostariin sitoutuminen pitkälti määrittelikin 

luostarihengellisyyttä. Luostarisääntö vaikutti klausuurisäännösten tiukkuuteen, mutta usein naisten 

liikkumista oli säännelty miehiä tarkemmin, sillä naisten katsottiin helposti voivan vietellä miehiä ja 

olevan myös alttiimpia miesten hyökkäyksille. Nunnat eivät edes saaneet puhua luostarin muurin 

ulkopuolella olevien, muiden kuin omien sukulaistensa kanssa. Luostarielämää kontrolloi myös 

munkin tai nunnan habitukseen sitoutuminen; tietynlaisen asun ja munkeilla tonsuurin, aseman 

osoittavan hiustyylin, kantaminen. Tonsuuri ja asu liittivät munkin yhteisöön ja kertoivat hänen 

                                                 
24 Hildebrand 1882; Silfverstolpe 1895, 1898; Gejrot 1996, 28. 



 

9 
 

identiteetistään myös luostarin ulkopuolella. Tämän takia ulkoisesta olemuksesta tuli pitää kiinni 

myös matkoilla, muuten syyllistyi luvattomaan toimintaan.25 

 

Liikkumisen kannalta juuri klausuuri ja sen ylittäminen muodostavat tärkeän tarkastelunäkökulman. 

Periaatteessa klausuuria oli noudatettava, mutta erilaiset tilanteet edellyttivät toisinaan sen rikko-

mista. Tällaisia tapauksia kohtasivat lähinnä luostarin miespuoliset asukkaat ja erityisesti papisto, 

joilla klausuurivaatimus ei ollut yhtä tiukka kuin nunnilla. Usein luostarin papit vastasivat myös 

lähiseudun maallikkojen sielunhoidosta, ja tällöin klausuurin ylittäminen oli välttämätöntä. Toisi-

naan luostarin papit pääsivät myös piispoiksi, jolloin heidän oli vääjäämättä siirryttävä pois muurien 

suojista. Muuten mahdollisuudet siirtyä pois luostarielämästä sen kerran valittuaan olivat rajatut, ja 

siirto onnistui lähinnä paavin myöntämällä siirrolla, josta käytettiin nimitystä transitus.26 Klausuu-

riin liittyi olennaisesti selibaatti, joka selkeimmin erotti nunnat ja munkit maailmasta. Selibaattilu-

paukseen liittyi seksuaalisuuden hylkäämisen ohella maallisten siteiden unohtaminen ja luostariper-

heeseen liittyminen.27 Käytännössä luostarin asukkaat kirjoittivat sukulaisilleen ja pitivät yllä suku-

verkostojaan myös luostarissa, kuten Anu Lahtinen on osoittanut tutkimuksessaan Flemingin suvun 

naisista.28 Tämän takia liikkumisen tarkastelu onkin erityisen mielenkiintoista, sillä siinä näkyy 

hyvin normin ja käytännön suhde. 

 

Vadstenan luostari tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarkastella liikkumista, sillä emoluostarin roolissa 

sillä oli keskeinen asema esimerkiksi uusien luostareiden perustamisessa ja sääntökunnan laajene-

misessa. Vadstenasta myös lähdettiin tarvittaessa ratkomaan muissa luostareissa ilmenneitä ongel-

mia. Usein luostareista oli erikseen pyydetty vadstenalaisia auttamaan tilanteessa.29 Vadstenasta 

matkustettiin säännöllisesti myös Roomaan, jossa Birgitan kanonisaatioprosessi ja birgittalaissään-

töön liittyvät asiat vaativat veljien läsnäoloa. Birgittalaisilla oli kaupungissa myös oma talo, josta 

käsin hoidettiin sääntökunnan asioita.30 

 

                                                 
25 CIC VI 3.16; Jaritz 1988, 158, 170n; Rajamaa 1992, 60; Logan 1996, 1-3, 25; Heikkilä 2004, 58; Dietz 2005, 71-73, 
100-101, 213, 215; Svec Götschi 2007, 99. 
26 Logan 1996, 43; Heikkilä 2004, 132. 
27 Rajamaa 1992, 63; Lamberg 2004, 336. 
28 Lahtinen 2007, 128. 
29Gejrot 1996, 16. Ks. esim. DV 974; 1006; 1012. 
30 Höjer 1905, 225-226. Matkat Rooman ks. esim. DV 874; 989. 
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1.5. Aikaisempi tutkimus aihepiiristä 

Vadstenan luostaria on tutkittu vuosikymmenten saatossa paljon. Oman tutkimukseni kannalta 

olennaisimmiksi muodostuvat Claes Gejrotin aiheeseen liittyvät teokset. Gejrotin kriittinen editio 

Diarium Vadstenensesta vuodelta 1988 sekä vuodelta 1996 oleva, ruotsalaisen käännöksen ja kom-

mentaarin sisältävä editio ovat tärkeässä roolissa nykyaikaisessa Vadstenan luostaria ja birgittalais-

ten sääntökunnan historiaa käsittelevässä tutkimuksessa. Gejrot on käsitellyt myös Vadstenan bir-

gittalaisten matkustamista vuonna 2000 julkaistussa artikkelissaan ”Travelling Bridgettines”, joka 

tarjoaa katsauksen birgittalaisten liikkumiseen vuosina 1421–1450.31 

 

Varhaisemmasta tutkimuksesta erityisesti Carl Silfverstolpen, Lars-Arne Nordborgin ja Torvald 

Höjerin teoksia Vadstenan luostarista voi pitää iästään huolimatta aihepiirin perusteoksina.32 Myös 

Tore Nyberg on tutkinut laajalti birgittalaisluostareita, ja hänen väitöskirjansa birgittalaisluostarei-

den perustamisesta ja sääntökunnan kehityksestä vuodelta 1965 on kattava esitys sääntökunnan le-

viämiseen liittyvistä kysymyksistä. Nyberg ollut myös toimittamassa teosta Birgitta, hendes vaerk 

og hendes klostre i Norden, jossa käsitellään laajalti Birgittaa ja hänen vaikutustaan. Uudemmasta 

tutkimuksesta erityisesti Ruth Rajamaan teos Systrarnas verksamhet, undervisning och uppfostran i 

Vadstena kloster, 1384–1595 käsittelee laajalti Vadstenan luostarin vaiheita ja birgittalaisluostarei-

den kehitystä. Myös Marko Lamberg on käsitellyt jonkin verran birgittalaisluostareita tutkimukses-

saan suomalaisesta birgittalaisveljestä Jöns Buddesta. Lamberg on käsitellyt birgittalaisluostareita 

myös sukupuolittuneiden hierarkioiden ja laajemmin sukupuolen näkökulmasta.33 Vadstenan luosta-

rin merkitystä poliittisena keskuksena on käsitellyt Louise Berglund.34 

 

Birgittalaisten Rooman taloa käsittelevä tutkimus pohjautuu lähinnä Emil Hildebrandin 1882 Histo-

risk Tidskriftissä julkaistuun artikkeliin Den svenska kolonien i Rom under medeltiden.35 Myös 

oma käsittelyni Rooman talon osalta pohjautuu kyseiseen artikkeliin, joskin nykytutkimuksen nä-

kökulmaa tuo mukaan Sara Risbergin seminaarityö, jossa on julkaistu Rooman taloon liittyviä alku-

peräislähteitä.36 

 

Suomessa erityisesti säännönlaatijaa Birgittaa on tutkinut vallankäytön ja sukupuolen näkökulmasta 

Päivi Salmesvuori, jonka tutkimus on tosin ensisijaisesti keskittynyt itse Birgittaan, ei niinkään 
                                                 
31 Gejrot 1988; 1996; 2000. 
32Silfverstolpe 1895; Höjer 1905; Nordborg 1958. 
33 Nyberg 1965; 1974;  (toim.) 1991; Rajamaa 1992; Lamberg 2004; 2007. 
34 Berglund 2000; 2003. 
35 Hildebrand 1882. 
36 Risberg 1997. 
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sääntökuntaan.37 Birgittaa käsittelevää tutkimusta on viime vuosikymmeninä julkaistu runsaasti 

Pohjoismaissa, ja samassa yhteydessä on jonkin verran käsitelty myös birgittalaisluostareiden kehi-

tystä.38 Birgittalaistutkimus on aktiivista, ja viimeisimpiä aihepiirin tutkimuksia on Saint Birgitta, 

Syon and Vadstena -symposiumin vuodelta 2007 tuloksena syntynyt teos, jossa käsitellään laajalti 

sääntökunnan kehitystä erityisesti kirjallisen kulttuurin näkökulmasta, mutta mukaan on mahtunut 

pari myös liikkuvuuteen liittyviä artikkeleita, kuten Elin Anderssonin artikkeli Vadstena 1427: The 

Visit of The Syon Brothers sekä Virginia Bainbridgen artikkeli Who Were the English Birgittines? 

The Brothers and Sisters of Syon Abbey 1415–1600.39 

 

Mobiliteetin ja stabiiliuden suhde kietoutuu läheisesti kanoniseen lakiin. Kanonisen lain näkökul-

masta luostareita ja säädösten noudattamista on tutkinut erityisesti Kirsi Salonen, joka on tutkimuk-

sissaan perehtynyt katolisen kirkon penitentiariaattiaineistoon. Hänen tutkimuksistaan löytyy viitta-

uksia myös luvatta poistumisiin.40 Karkailevia munkkeja ja heidän edesottamuksiaan ovat tutkineet 

myös Milena Svec Götschi ja F. Donald Logan, jonka teos Runaway Religious in Medieval England 

c. 1240–1540 on kattava esitys Englannin luostarikarkuruudesta.41 

 

Aihepiiri kytkeytyy kiinteästi mobiliteettiin ja matkustamiseen liittyvään kirjallisuuteen. Ernst 

Schubert on teoksessaan Fahrendes Volk im Mittelalter käsitellyt kattavasti liikkuvaan väestön-

osaan liittyviä kysymyksiä suhteessa keskiajan yhteiskuntaan.42 Yleisesityksen matkustamisen käy-

tännöistä ja tavoista tarjoaa Norbert Ohler, joskin hänen teoksensa Reisen im Mittelalter (englan-

ninkielinen käännös The Medieval Traveller, 1989) jää melko yleiselle tasolle, mutta tarjoaa tietoa 

käytännön liikkumisesta. Lisätietoa rajatummista näkökulmasta tarjoavat myös teoksen Kommuni-

kation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-

14. Jahrhundert) artikkelit.43 

 

Pro gradu -työni muodostaa Gejrotin birgittalaisten liikkumista käsittelevän artikkelin ohella katsa-

uksen birgittalaissääntökunnan liikkumiskäytäntöihin Vadstenan luostarin näkökulmasta. Lähdema-

teriaalini ja tutkimuskysymykseni eroavat kuitenkin hieman Gejrotin esityksestä, sillä kohteeni ovat 

erityisesti Diariumin liikkumiskuvaukset, joiden pohjalta rakennan laajempaa kuvaa liikkumista. 

                                                 
37 Salmesvuori 2000; 2003;2009. 
38 Birgittaa koskevaa tutkimusta ks. esim. Nyberg 1991; Beskow & Landen 2003; Setälä & Ahl 2003. 
39 Gejrot & Risberg & Åkerstam (ed.) 2010; Andersson 2010, Bainbridge 2010. 
40 Salonen 2001; Salonen & Krötzl (ed.) 2003; Salonen & Schmugge 2009. 
41 Logan 1996; Svec 2003; Svec Götschi 2007. 
42 Schubert 1995. 
43 Ohler 1989; de Rachewiltz & Riedmannn (toim.) 1995. 
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Aiherajaukseni on laajempi niin ajallisesti kuin teemallisestikin. Tutkimukseni on yhteydessä myös 

laajempaan luostareiden asukkaiden liikkumista käsittelevään tutkimukseen, kuten luostarikarkurei-

den ja penitentiariaatin lähdemateriaalin tutkimukseen, jolla on selvitetty yksilöiden ja luostariyh-

teisöjen toimintaa keskiaikaisessa yhteiskunnassa. Pro graduni aihe on sikäli tärkeä, että se tarjoaa 

laajemman katsauksen Diariumin liikkumista käsitteleviin merkintöihin ja niiden taustalla olleisiin 

käytäntöihin.44 

                                                 
44 Logan 1996; Gejrot 2000; Svec Götschi 2007. 
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2. LIIKKUMISEN MAHDOLLISUUDET 

2.1. Birgittalaisten liikkumisen edellytykset 

Liikkuminen oli olennainen osa myöhäiskeskiajan elämää, niin hengellisen säädyn kuin maalli-

koidenkin osalta. Birgittalaisluostareissa pyrittiin muiden keskiaikaisten luostareiden tavoin noudat-

tamaan klausuuria ja luostarin muurien sisäpuolella elämistä, ja lähtökohtana oli munkin tai nunnan 

sitoutuminen tietyssä luostarissa elämiseen loppuiäkseen. Gerhard Jaritzin mukaan monastisuuteen 

perinteisesti liitetty stabiiliuden käsite on kuitenkin riittämätön kuvaamaan luostarielämän arkipäi-

vää.  Vaikka erityisesti benediktiiniläissäännössä oletettiinkin paikallaan pysyvyyttä, ja sama näkyy 

myös luostarilainsäädännössä, on varhaisista vuosista alkaen ollut gyrovageja, vaeltavia munkkeja 

sekä idässä että lännessä. Syitä hengellisen säädyn liikkuvuudelle oli monia, esimerkiksi oman hen-

gellisyyden suojelu väkijoukkojen paineessa tai pyhiinvaellusmatkojen ja muiden erityisten tehtävi-

en suorittaminen. Luostarielämän kollektiivisuus toimi Jaritzin mukaan liikkuvuutta ehkäisevänä 

tekijänä, mutta toisinaan luostarin asioiden hoitaminen vaati klausuurin rikkomista. Käytännön elä-

män ja luostarielämäntavan välille muodostui toisinaan ristiriita ja tuolloin jommankumman oli 

joustettava.45 

 

Tarkastelen tässä luvussa birgittalaisten liikkumisen mahdollisuuksia ja sitä, miten liikkuminen to-

teutettiin niin, että sen nähtiin olevan säännönmukaista. Luon myös alustavan katsauksen siihen, 

missä nähtiin menevän rajan säännönmukaisen ja -vastaisen liikkumisen välillä. Liikkumisen mah-

dollisuuksien tarkastelu on jaoteltu Roomaan, tytärluostareihin sekä muihin kohteisiin suuntautu-

neeseen liikkumiseen. Tarkasteluni kohde on nimenomaan Diarium ja sen liikkumiskuvaukset, mut-

ta paikoin perin niukan kuvauksen lisäksi olen tässä luvussa tarkentanut matkoja liikkumisen mah-

dollisuuksien osalta myös muista lähteistä ja kirjallisuudesta peräisin olevalla tiedolla. Uskon, että 

lisälähteiden avulla matkakuvaukset paitsi tarkentuvat, myös Diariumin luonne liikkumiskuvausten 

lähteenä tarkentuu. Claes Gejrot on todennut vadstenalaisten liikkumisesta, että vaikka Diarium 

muodostaakin peruslähteen liikkumista tutkittaessa, on otettava huomioon, että osaa liikkumisista ei 

ole raportoitu lainkaan Diariumissa. Paikoin muutkin lähteet ovat kadonneet. Kuvan epätäydellisyys 

on siis tässä tapauksessa hyväksyttävä.46 

 

                                                 
45 Jaritz 1988, 158, 170n;  Schubert 1995,  29, 31-35; Gejrot 2000, 71. 
46 Gejrot 2000, 72, 75. 
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Birgittalaisten liikkumisen ja siten liikkumiskuvausten peruslähtökohtana oli Birgitan sääntö, jossa 

veljien liikkuminen rajattiin konventin alueelle. Sieltä sai poistua ainoastaan kirkkoon ja äärimmäi-

sessä tarpeessa.47 Liikkumista määriteltiin lisäksi birgittalaissäännön lisäosassa (Addiciones prioris 

Petri), jossa otettiin kantaa siihen, minkälaiset tilanteet ovat tarpeellisia. Kenraalikonfessorin (velji-

en konventin johtaja) oli mahdollista poistua luostarista säännön noudattamisen varmistamiseksi, eli 

jos sisarten parissa esimerkiksi oli jokin ongelma, tai jos jossakin luostarissa oli jokin skandaali tai 

harhaoppia. Mahdollisia poistumisen syitä olivat myös kutsumiset kirkon johtajien toimesta kirkon 

hyvän edistämiseksi. Tällöin poistuminen oli mahdollista yhdessä toisen veljen kanssa. Poistumi-

sesta todetaan myös, että se on mahdollista, jos luostarin asioita ei voida hoitaa asiamiehen välityk-

sellä. Yleensä mukana tuli olla vähintään yksi toinen veli. Paavi Johannes XXIII:n vahvistaman 

säännön Mare Magnumin mukaan luostarista poistuminen oli mahdollista myös silloin, kun sääntö-

kuntaan perustettiin uusia luostareita. Tuolloinkaan poistumista ei nähty luostarin jättämisenä, vaan 

näissä tehtävissä lähetetyt kuuluivat edelleen kotiluostariinsa. Uusien luostareiden perustamiseen 

liittyviin kysymyksiin ja puututaan myös Birgitan näkyjä täydentävissä ilmestyksissä, joista käyte-

tään nimitystä Extravagantes.48 

 

Abbedissalla ja nunnilla oli myös mahdollista poistua luostarista, joskin kanoninen laki sitoi nunnat 

munkkeja tiukemmin luostariin. Birgittalaissisaria ei kuitenkaan tästä huolimatta ollut sidottu koko 

elämäkseen samaan luostariin maantieteellisesti, vaan heidän läsnäoloaan saatettiin edellyttää tytär-

luostareiden perustamisen yhteydessä. Tuolloin, kuten veljienkin osalta, heidän nähtiin kuitenkin 

pysyvän kotiluostariinsa sidottuina, vaikkakin abbedissan pyynnöstä tehtäväänsä muualla suoritta-

massa. Liikkumisen taustalla oli se, että vanhempien ja kokeneempien sisarten läsnäolo nähtiin tär-

keänä uusien luostareiden asukkaiden ohjaamiselle.49 

 

Birgittalaissäännön mukaisesti veljien tuli olla sisarten apuna myös liikkumisen osalta, sillä sisaret 

oli yhtä kaikki sidottu luostariin tiukemmin, ellei kyse ollut uuden luostarin perustamisesta. Sään-

nön tulkinnan kannalta varsinkin 1420-luvulla birgittalaisten parissa käytiin useammassakin luosta-

rissa keskustelua veljien roolista; erityisesti Vadstenan veljet pitivät loukkaavana ajatusta, että olisi-

vat vain sisarten ”apulaisia”. Myös kanonisen lain tulkinta kaksoisluostareiden lainmukaisuudesta 

oli osittainen kysymysmerkki.50 Vaikka abbedissa olikin birgittalaisluostarin johtaja, ei hän siis itse 

saanut hoitaa liikkumisasioita. Samoin kuin sielunhoidollisissa kysymyksissä, tuli veljien vastata 
                                                 
47 Reg. Salv. XI. 
48 Mare Magnum § 31, 37; Ekstr. 11;  Nyberg 1974, 108; Rajamaa 1992, 157; Gejrot 2000, 71-72. 
49 CIC VI 3.16; Mare Magnum 31; Nyberg 1974, 108; Rajamaa 1992, 157; Makowski 1997, 1-2; Gejrot 2000, 71-72. 
50 Cnattingius 1963, 161-162; Andersson 2010, 109. 
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myös sisarten puolesta liikkumisesta ja asioiden hoidosta aiheutuneista haasteista. Sukupuolittuneet 

liikkumissäännöt näkyivät selvästi Diariumin kuvauksissa, sillä niissä liikkuivat yleensä veljet, sisa-

ret säännön osoittamalla tavalla lähinnä uusien luostareiden perustamisen yhteydessä. Sukupuolen 

mukaan vertailtuna sisarten liikkumiskuvaukset (35 kuvausta) muodostivat hyvin pienen osan velji-

en liikkumiskuvauksista (200 kuvausta).51 Diariumin liikkumiskuvauksissa veljet eivät esiintyneet 

millään tavalla ainoastaan sisarten viestinviejinä tai edustajina, vaan aktiivisina toimijoina omassa 

asiassaan. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin erityyppisiä liikkumiskuvauksia ja niiden tulkintoja. 

 

2.2. Rooman matkat 

Keskeisen osan birgittalaisten matkustamisesta muodostivat matkat Ikuiseen kaupunkiin ja kristi-

kunnan keskukseen Roomaan. Sinne matkustettiin Vadstenan birgittalaisluostarista säännöllisesti, 

samoin kuin muualtakin kristikunnasta. Rooman matkoja voi pitää välttämättöminä sääntökunnan 

asioiden hoitamisen kannalta. Rooma muodosti keskiajalla paitsi pyhiinvaelluskohteen, myös kir-

kollisen elämän keskuksen, jonne oli matkattava paavin myöntämän synninpäästön, erivapauksien 

ja erilaisten lupien saamista varten.52 Liikkumiskuvauksia, joissa joko kohteena tai lähtöpaikkana 

on Rooma, on Diariumissa 32. Kaikissa liikkujina olivat veljet. Tarkasteluni alkaa vuodesta 1384, 

jolloin Vadstenan luostari perustettiin, ja muutama Diariumin alkuun merkitty Roomaan liittyvä 

matka on jätetty tilastoista pois siksi, ettei niitä voi laskea varsinaisiksi luostarista tehtäviksi Roo-

man matkoiksi. Käsittelyssä nämä alkuvuosien matkat on saatettu kuitenkin huomioida esimer-

kinomaisesti.53 

 

Rooman matkat muodostavat yhdessä sisarluostareihin liikkumisen kanssa keskeisimmät liikkumis-

kuvausryhmät Diariumissa, ainakin määrällisesti. Yhteensä mainintoja Roomasta on Diarumissa 61, 

näistä sinne suuntautuvaa liikkumista kuvaavia edellä mainitut 32 merkintää. Muita syitä mainita 

Rooma ovat esimerkiksi sisarten ja veljien liikkumistausta ja henkilöhistorian kuvaaminen sekä 

paavillisen julistukset. Lisäksi tulevat myös tapaukset, joissa ei erikseen Roomaa mainita, mutta se 

käy ilmi kontekstista.54 Ensimmäiset Rooman kuvaukset ovat Birgitan matkojen kuvauksia, joista 

mainitaan lyhyesti. Esimerkiksi vuodelta 1346 on maininta Pyhän Birgitan matkasta Roomaan Kris-

tuksen käskyn mukaisesti. Birgitan tiedetään matkoillaan vierailleen myös muissa pyhiinvaelluspai-

koissa. Vuosina 1374 ja 1379 mainitaan Birgitan tyttären Katarinan matkoista, joilla tämä pyrki 

                                                 
51 Kuvio 7. Tarkempi määrällinen analyysi aiheesta, ks.  luku 4.3. 
52 Schmugge 1995, 99; Gejrot 2000, 75; Salonen 2008, 7. 
53 Kuvio 1. Tarkempi määrällinen analyysi  aiheesta, ks. luku 4.2. 
54 DV: Kuvio 1. 
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työskentelemään äitinsä kanonisoinnin puolesta. Myöhemmässä maininnassa kirjoitetaan Katarinan 

esitelleen kanonisointiasian paavillisessa konsistoriossa. Mainintaa matkakohteesta ei Diariumissa 

ole kummankaan merkinnän kohdalla, mutta jälkimmäisestä voi päätellä kohteena olleen Rooman.55 

 

Birgitan Rooman matkailusta antaman esimerkin vaikutus ei päättynyt Katarinan vierailuihin ikui-

sessa kaupungissa, vaan myös muut birgittalaisyhteisöön kuuluvat hoitivat asioita siellä. Vuodelta 

1386 on maininta Olof Scolaris -nimisestä norjalaissyntyisestä, joka oli viettänyt kaksi vuotta Roo-

massa luostarin asioissa.56 Diariumissa kerrotaan myös veli Gudmar Fredrikssonista, joka oli hoita-

nut Birgitan talon asioita Roomassa. Hänen kerrotaan olleen myös Birgitan mukana Pyhällä maalla 

ja siirtäneen Birgitan kuoleman jälkeen tämän reliikit Roomasta Vadstenaan.57 

 

Birgittalaisilla oli Roomassa jo Birgitan ajoilta peräisin oleva oma talo, josta käsin he hoitivat asioi-

ta. Talossa majaili silloin tällöin myös ruotsalaisia valtaa pitäviä, sekä maallisen että hengellisen 

säädyn osalta. Vastuu talosta oli birgittalaisilla, ja välillä talon hoitaminen aiheutti myös ongelmia 

paitsi taloudellisesti myös henkilöstön kannalta. Rooman talon vaiheita ovat tutkineet Emil Hilde-

brand ja viime vuosikymmeninä Sara Risberg. Ongelmia Rooman matkoissa ja Rooman talon osalta 

olen kuvannut tarkemmin kolmannessa luvussa liikkumisen rajojen käsittelyn yhteydessä.58 

 

Birgitan Rooman talon tausta vadstenalaisten hallussa periytyy 1350-luvulta, jolloin Birgitta itse 

asui rouva Fransisca Papazurin omistamassa talossa silloisella Campo di fiorella. Francesca Papazu-

ri lahjoitti alun perin Birgitan lainaaman talon Vadstenan luostarille jo aikaisemmin, mutta hallin-

nan siirto vahvistettiin perintökiistojen jälkeen vasta vuonna 1395. Luostarilla ei yksin ollut talou-

dellisia resursseja huolehtia talosta, joten kustannuksiin pyydettiin apua kirkolta. Samalla talon 

käyttö mahdollistettiin myös eräänlaisena vieraskotina ruotsalaisille Rooman-matkalaisille, jotka 

tarvitsivat yösijaa. Matkustaminen ei kuitenkaan ollut niin vilkasta kuin voisi kuvitella, Hildebran-

din mukaan Rooma nälänhätineen ja tauteineen ei houkutellut matkalaisia. Talo pääsi tuolloin rapis-

tumaan. Asioihin saatiin hieman parannusta, kun vuonna 1418 talolle päätettiin asettaa vakituinen 

asioidenhoitaja. Asianhoitajan tilanteesta säädettiin, että abbedissa saattoi kutsua hänet takaisin 

luostariin milloin parhaaksi katsoi. Hän oli siis edelleen sidottu asemaansa birgittalaisluostarissa, 

siten myös klausuuri ja kuuliaisuussäädökset koskivat häntä. Talon nimeksi tuli Pyhän Birgitan 

                                                 
55 DV 3; 32; 36; Krötzl 1994, 82-83. 
56 DV 43. 
57 DV 48. 
58 Hildebrand 1882; Risberg 1997. 
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ruotsalainen hospitaali (hospitale S. Birgittae de regno Svetiae). Matkustavien veljien, ”fratres va-

gabundi”, oli mahdollista yöpyä talossa.59 

 

Taloa käytettiin jo 1300-luvun lopulla birgittalaisten asioiden hoitamiseen, kun 1390 veljet, kenraa-

likonfessori Magnus Petersson ja herrat Johan Svensson ja Anders Olofsson matkustivat Roomaan 

edistääkseen Birgitan kanonisointiasioita. Anders Olofssonin tilannetta kuvaillaan hieman myö-

hemmin lisää; Rooman matka ei itse asiassa ollut hänelle ensimmäinen. Hänet oli aikaisemmin lä-

hetetty luostarin asioissa yhdessä Johan Peterssonin kanssa Roomaan. Saraseenit olivat kuitenkin 

vanginneet hänet kahdeksi vuodeksi, jolloin hän altistui ankarille oloille. Diariumin mukaan hänet 

jopa myytiin kolme kertaa ja joka kerralla hinta nousi! Lopulta Birgitan rippi-isänä toiminut espan-

jalainen piispa Alfonso osti Andersin vapaaksi 400 dukaatilla, ja hän pääsi palaamaan Vadstenaan. 

Paluunsa jälkeen Anders oli kuitenkin lähtenyt uudestaan Roomaan 1390, mihin ensimmäinen ku-

vaus viittaa. Vadstenalaiset pääsivät samalla matkalla osallistumaan myös Birgitan kanonisaatiojuh-

laan Roomassa vuonna 1391. Kanonisaatiota pidettiin luonnollisesti birgittalaisyhteisössä suurena 

juhlana ja sitä kuvaillaan Diariumissa seikkaperäisesti. Andersin osalta jälkimmäinen matka oli il-

meisesti onnistuneempi, ja hän pääsi palaamaan Vadstenaan ilman suuria ongelmia.60 Kiinnostavaa 

Andersin liikkumisessa on, että jatkoi edelleen luostarin asioiden hoitamista, vaikka kohtasikin 

matkallaan vaarallisia tilanteita. Ryöstelijät ja muut hyökkääjät eivät tosin olleet keskiaikaiselle 

matkaajalle vieraita, ja monesti pyhiinvaeltajatkin joutuivat varautumaan yllättäviin tilanteisiin. 

Kerrotaan jopa, että toisinaan pyhiinvaeltajan sauvaa jouduttiin käyttämään myös aseena. Tätä taus-

taa vasten Andersin kohtaamat vaikeudet ja uudelle matkalle lähteminen näyttäytyvät osana keski-

aikaista matkustuskulttuuria.61 

 

Rooman matkoja ei nähty samankaltaisena klausuurin rikkomisena tai luostarielämän ulkopuolelle 

astumisena kuin karkaamista tai omin luvin poistumista. Gejrotin mukaan matkustamisessa kyse oli 

klausuurin ylittämisestä, mutta mielestäni Diariumin kuvaukset osoittavat, että käytännössä tätä 

puolta ei korostettu.62 Esimerkiksi vuodelta 1393 on maininta maallikkoveli Lucas Jacobin yhdessä 

herra Magnuksen ja herra Erik Buzan kanssa tekemästä Rooman matkasta, jolla Lucas sai pappis-

vihkimyksen. Matkan perimmäinen tarkoitus oli kuitenkin luostarin asioiden hoitaminen.63 Dia-

riumin liikkumista kuvaavat merkinnät keskittyvät alkuvuosikymmeninä nimenomaan Roomaan 

                                                 
59 Hildebrand 1882, 214-218; Risberg 1997,6. 
60 DV 50; 63; 101. 
61 Schubert 1996, 278. 
62 Gejrot 2000, 76. 
63 DV 76; Cnattingius 1963, 56. 
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suuntautuvien matkojen kuvaamiseen, mikä on luonnollista ottaen huomioon sääntökunnan muo-

dostumiseen liittyvät haasteet. Seuraava maininta luostarin asioiden hoitamiseen liittyvästä Rooman 

matkasta on Diariumissa vuodelta 1403, jolloin veljet Erik ja Tore lähtivät matkaan hoitaakseen 

luostarin asioita. Erik palasi suoraan takaisin, mutta Tore jatkoi vielä yhdessä edellä mainitun veli 

Lucasin kanssa vastaperustettuun Paradison luostariin Firenzen lähellä.64 Varsinaisten matkojen 

lisäksi Diariumissa kuvaillaan menneisyydessä tapahtuvaa matkailua ja viitataan aikaisempiin mat-

koihin esimerkiksi veljien ja sisarten poismenoa kuvaavissa kirjoituksissa.65 Tällaisista maininnois-

ta voi päätellä, että matkustaminen, ja erityisesti Rooman matkat nähtiin luontevana osana luosta-

rielämän arkea ja jopa niin tärkeinä, että niistä mainittiin erikseen. Vaikka sisaret ja veljet periaat-

teessa olivatkin sidottuja luostariinsa, ainakin vadstenalaisilla matkustaminen on nähty mainitsemi-

sen arvoisena osana henkilön elämää, eikä sitä siten ole voitu pitää luostarielämän vastaisena toi-

mintana. 

 

Ilmeisesti tilanne Roomassa vakiintui jokseenkin seuraavina vuosina ja esimerkiksi talon hoitami-

seen ei tarvinnut käyttää suuresti voimavaroja, sillä seuraava Roomaan suuntautuva liikkumiskuva-

us on kirjattu Diariumiin vasta kymmenen vuotta myöhemmin, 20.12.1414. Tuolloin veli Tore An-

dersson matkusti kuuriaan hoitamaan vaikeaa asiaa luostariin liittyen. Kyseessä oli Konstanzissa 

pidetty konsiili. Olen käsitellyt kuvausta tässä, sillä se on selkeästi määriteltävissä Rooman matko-

jen kaltaiseksi, sääntökunnan asioiden hoitamiseksi. Tähän viittaa myös se, että matkaaja oli sama, 

joka oli kymmenen vuotta aiemmin selvittänyt asioita Roomassa. Diarium ei aina ole kovin joh-

donmukainen kuvatessaan matkojen tapahtumia tai matkalaisia: vasta myöhemmästä merkinnästä 

elo-syyskuulta 1417 saamme lukea, että Toren kanssa oli matkaan lähetetty veli Hans Hildebrand, 

joka nyt palasi Konstanzista. Melko pian paluunsa jälkeen Hans kuitenkin lähti jälleen Konstanziin, 

josta palasi sittemmin vuoden 1418 heinäkuun lopulla. Tore ilmeisesti pysyi koko ajan matkalla. 

Vadstenalaisilla oli seuranaan Konstanzissa myös herra Lars Gädda, joka ajoi konsiilissa ruotsalais-

ten pyhimysten aseman vahvistamista. Lars Gäddan tapaus kertoo siitä, että Diariumissa kuvailtiin 

myös potentiaalisten luostarinasukkaiden liikkumista: hänen sanotaan ”varmasti astuneen luosta-

riimme, jos vain olisi saanut elää”.66 Paitsi Lars Gäddan henkilökohtaisista luostariinastumisaikeis-

ta, merkintä kertoo myös maallisen ja hengellisen säädyn elämän limittäytymisestä tavalla, jota ei 

aina osaisi päätellä tiukoista klausuurisäännöistä. Yhteyttä myös maallisen puolen valtaapitäviin 

pidettiin kiinteästi. 

                                                 
64 DV 119. 
65 Esim. DV 133; 178 
66 DV 236; 274; 276: ”fuit precipuus fautor nostri ordinis; qui, si vixisset, utique intrasset in hoc loco”; 286. 
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Edellä mainitun Toren lisäksi myös Hans Hildebrandsson on ollut Diariumin perusteella liikkuvais-

ta sorttia: hänet lähetettiin jälleen vuoden 1418 kolmannen adventtisunnuntain tietämillä yhdessä 

Jöns Håkanssonin kanssa Roomaan kuuriaan uudistamaan sääntökunnan privilegiota ja aneita. Mat-

ka suuntautui Tanskan kautta suosituskirjeiden saattelemana Roomaan, jonne pääseminen kesti puo-

lisen vuotta.67 Jöns palasi kaksi vuotta myöhemmin 1420 tammikuussa, Hans tätä puoli vuotta 

myöhemmin kesäkuussa.68 Esimerkeistä käy ilmi myös matkojen kesto, joka usein oli useita kuu-

kausia, toisinaan jopa vuosia. 

 

Viitteitä siitä, että birgittalaiset olivat toisinaan pakotettuja selvittämään asioitaan paavillisen kuuri-

an kanssa ja liikkuivat enemmänkin ulkoisista kuin sääntökunnan sisäisistä syistä, antaa Diariumin 

merkintä vuodelta 1422. Tuolloin Vadstenaan saapui ”herra paavilta” kirje, jossa puututtiin birgitta-

laisten kaksoisluostarirakenteeseen: veljet tuli erottaa sisarista. Taustalla oli sääntökunnan italialai-

sen tytärluostarin vastustus kaksoisluostarikonseptia kohtaan: aihetta tutkineen Marko Lambergin 

mukaan naisten läheisyys nähtiin uhkana veljien hengelliselle elämälle ja luostarin maineelle. Vads-

tenalaiset kokivat puolestaan päätöksen uhkaavana, sillä luostarin rakenne perustui veljien ja sisar-

ten elämiseen samassa luostarissa, joskin erillisissä konventeissaan. Päätökseen birgittalaiset haki-

vat apua myös valtakunnan ylimmältä tasolta kuninkaalta.69 

 

Taustalla paavilliseen kontaktiin saattoivat olla myös sääntökunnan sisäiset erimielisyydet, kuten 

heinäkuussa 1428, jolloin vadstenalaiset italialaisten tytärluostareiden järkyttyivät hyökkäyksestä 

koko kaksoisluostarikonseptia vastaan. Jo kuukautta myöhemmin kenraalikonfessori veli Gervin ja 

veli Åke lähtivät selvittämään asiaa kuninkaan luo. Lyhyen matkan ansiosta myös palaaminen ta-

kaisin Vadstenaan tapahtui nopealla aikataululla, sillä jo kuukautta lähdön jälkeen, syyskuussa 1428 

veljet palasivat takaisin Vadstenaan. Kuningas oli suhtautunut Diariumin mukaan suopeasti vads-

tenalaisten asiaan, ja ”kirjoitti paaville ja kardinaaleille, että heidän tulisi jättää meidät rauhaan”. 

Veljet eivät siten itse lähteneet reissun päälle.70 Vaikka päätösvalta luostarin asioissa kuuluikin ka-

nonisen lain mukaan paaville, pyrittiin hänen päätöksiinsä selvästi vaikuttamaan myös maallisia 

kanavia pitkin. Ainakin Ruotsin tilanteessa näkyy myös Vadstenan luostarin hyvät suhteet kunin-

kaaseen ja valtakunnan hallinnolliseen eliittiin, samoin kuin piispoihin.71 

                                                 
67 DV 293; Höjer1905, 177-178; Gejrot 1996, 162-163n. 
68 DV 307; 310. 
69 DV 333: ”domine pape”. Kaksoisluostarikiistasta ks. tarkemmin Gejrot 1996, 175n;  Lamberg 2007, 290. 
70 DV 387; 389, 393; Höjer 1905, 190-192; Cnattingius 1963, 127-164; Gejrot 1996, 192n. 
71 Berglund 2003, 12; Salonen 2009, 85; Salonen & Schmugge 2009, 13. 
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Tiettyjen henkilöiden dominoivuus liikkumiskuvauksissa käy ilmi erityisesti Roomaan suuntautuvi-

en liikkumiskuvausten osalta. Kenraalikonfessorin eli veljien puolen johtajan, matkustaminen vai-

kuttaa olleen runsasta. Tämän oli seurausta säännöstä, jota vadstenalaiset pyrkivät Diariumin kuva-

usten mukaan tarkoin noudattamaan. Säännössä lähdetään siitä, että konfessori hoiti matkustami-

seen liittyvät asiat yhdessä jonkun toisen veljen kanssa. Kenraalikonfessori Gervinin matkusti kuu-

riaan Roomaan jälleen heinäkuussa 1430. Matka perustui birgittalaissääntökunnan yleisten hallin-

nollisten kysymysten hoitoon, ja matkaan lähtijät oli päätetty Vadstenassa edellisenä vuonna pide-

tyssä birgittalaisten yleiskokouksessa. Matkaseuranaan Gervinillä oli Maribon birgittalaisluostarista 

veli Nicholaus Jacobi ja vadstenalainen maallikkoveli Lars Håkansson.72 Kenraalikonfessori hoiti 

tehtäviään luostarin kotiluostarissa myös matkoiltaan käsin. Matkan jatkuessa vielä vuotta myö-

hemmin kirjoitti hän Vadstenaan tarjoten ”epävarmaa lohtua”. Ilmeisesti birgittalaisilla oli ollut 

vaikeuksia päästä tapaamaan uutta muiden kiireiden varaamaa paavia. Kenraalikonfessorin matka-

seuralainen veli Lars palasi Vadstenaan syyskuussa 1431.73 

 

Kenraalikonfessorin paluusta ei ole erikseen Diariumissa mainintaa, mutta syyskuussa 1433 hän 

joutuu taas hoitamaan luostarin asioita, tällä kertaa Baselin konsiiliin (1431–1449). Kutsu kirkollis-

kokoukseen oli itse asiassa lähetetty kenraalikonfessorille ja abbedissalle, mutta abbedissa oli klau-

suurin takia sidottu luostariin. Addiciones prioris Petri -lisäsäännössä selvästi ilmaistaan, että kon-

fessori tulee hoitaa luostarin asioita: ”hän voi myös lähteä yhdessä yhden kanssa, mikäli hänet kut-

sutaan johtajien toimesta kirkon edun vaatiessa”. Abbedissan sijaan kenraalikonfessorin matkaseu-

rana oli veli Åke. Kenraalikonfessori palasi Vadstenaan vuonna 1436, ”ilman että oli saanut sääntö-

kunnan asioita hoidetuksi”. Gejrotin analyysin mukaan Diariumin käsikirjoituksen merkinnässä oli 

ensin lukenut, että asiat oli hoidettu kunnolla. Käsikirjoituksesta käy kuitenkin ilmi, että merkintä 

oli sittemmin korvattu viittauksella matkan epäonnistumiseen. Gejrotin mukaan merkintöjen myö-

hempi muuttaminen kuvaa hyvin Diariumin luonnetta lähteenä ja antaa vihjeitä siitä, että toisinaan 

matkakuvaukset saatettiin kirjoittaa etukäteen. Ongelmia tuli juuri tapauksissa, joissa oli odotettu 

onnistumista ja ehditty jo kirjata se päiväkirjaan. Etukäteenkirjaamisen lisäksi syynä on voinut olla 

myös epätietoisuus kenraalikonfessorin toimista; ehkä tieto asioiden hoitamatta jäämisestä tuli vasta 

jälkikäteen.74 

 
                                                 
72 DV 413;Nyberg 1974, 108; Gejrot 1996, 198-199n. 
73 DV 418: ”consolacionem dubiam”;419; Höjer 1905, 198; Gejrot 1996, 200n. 
74 DV 434, 435; 458, ”inexpeditis negociis ordinis nostri”; Reg. Salv. XI; Nyberg 1974, 108; Gejrot 1996, 211n; 2000, 
71-72: “item exire poterit cum uno, si pro utilitate ecclesie sancte a prelatis vocatus fuerit”. 
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Roomaan liikkumista kuvataan jälleen Diariumissa vuoden 1444 syyskuussa, jolloin veljien Hans 

Borkvardssonin ja Olof Peterssonin kirjoitetaan lähteneen Roomaan hoitamaan asioita. Näitä olivat 

Birgitan näkyjen ja luostarisäännön hyväksyminen; lisäksi toimitettiin kuuriaan allekirjoitukset op-

pineilta miehiltä, jotka olivat sitä mieltä, että Birgitan näyistä oli poistettu joitakin kohtia kateellis-

ten toimesta. Matka kuitenkin keskeytyi, kun matkalaisilta ryöstettiin matkatavarat Saksan Wilsna-

kissa.75 Olen kuvannut kyseistä tapausta tarkemmin matkustamiseen liittyvien ongelmien käsittelyn 

yhteydessä luvussa 3. Yllä kuvattuja asioita lähdettiin hoitamaan uudestaan Roomaan seuraavana 

vuonna, 1445 elokuussa. Matkaan lähti tuolloin kenraalikonfessori Magnus matkaseuranaan jo edel-

liselle epäonniselle matkalle osallistunut veli Olof Petersson, joka liittyi mukaan Maribon luostaris-

ta.  Birgitan näystä poistettujen kohtien selvittäminen Diariumin mukaan onnistui, kun taas muut 

asiat jäivät hoitamatta yksimielisyyden puutteen vuoksi.76 Seuraavan kerran Roomaan matkattiin 

lokakuussa 1453: tuolloin joutuivat kenraalikonfessori Magnus Unnesson ja veli Olof Gunnarsson 

Roomaan selvittämään pannajulistusta konventteja kohtaan.77 

 

Yhteyksiä Roomaan hoidettiin paitsi matkustamalla, myös kirjeitse, mikä vähensi konkreettisen 

liikkumisen tarvetta. Esimerkiksi vuonna 1506 Rooman talosta vastannut Bartoldus kirjoitti Vads-

tenaan kohtaamistaan koettelemuksista.78 Kyseinen Bartoldus pakotti sittemmin toiminnallaan vads-

tenalaiset liikkumaan.79 Samaan aikaan, kun Bartoldus kärsi ongelmistaan Roomassa, oli sinne mat-

kustanut vadstenalainen veli Peter Ingemarsson jo vuonna 1504, mutta tästä ei ole Diariumissa mai-

nintaa. Paluu vuonna 1506 sen sijaan noteerataan. Ennen Bartoldia talonhoitajana oli toiminut vuo-

desta 1470 vuoteen 1504 asti Peter Henriksson.80 Rooma siis liikutti birgittalaisia paitsi paavillisissa 

merkeissä, myös luostarin ja sääntökunnan omien käytännön asioiden puolesta. Birgitan taloasiasi-

oissa matkustivat Roomaan myös Holmsten Johansson ja Peter Svensson vuonna 1524, syyksi mai-

nitaan ainoastaan ”oleskelu meidän äitimme, pyhän Birgitan talossa”.81 

 

Diariumin liikkumiskuvauksissa 1500-luvun alkupuolella erityisesti kaksi Pederiä ovat aktiivisia. 

Peder Månssonia kuvataan Diariumissa vuodesta 1507 edellä mainitun Bartoldin ongelmallisesta 

Rooman oleskelusta alkaen, jolloin hän oli matkustanut Roomaan selvittämään asiaa. Peder jäi 

Roomaan pidemmäksikin aikaa, vuoteen 1524 asti. Hän ei hoitanut tehtäväänsä yksin, sillä Dia-
                                                 
75 DV 547; Höjer 1905, 218-219; Gejrot 2000, 76. 
76 DV 554; 566; Höjer 1905, 218-221. 
77 DV 638. 
78 DV 981. 
79 DV 989; 996; 998; Risberg 1997, 5, 7. Bartoldusta Rooman talon haltijana ja veljien liikkumisen syynä käsitellään 
tarkemmin liikkumisen ongelmia käsittelevässä luvussa 3. 
80 DV 982; 983; Hildebrand 1882, 239; Risberg 1997, 7. 
81 DV 1082:”-- ad standum in domo matris nostre sancte Birgitte.” 
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riumin kuvauksen mukaan Lars Bengtsson matkusti Roomaan Pederin seuraksi ja talovastuuta ja-

kamaan vuonna 1513, samalla toinen Bartoldus-asiaa hoitanut, Peder Ingmarsson, puolestaan kut-

suttiin takaisin Vadstenaan. Hän oli Gejrotin mukaan ennen Rooman matkaansa palannut Englan-

nissa Syonin birgittalaisluostarista, vaikka tästä ei Diariumissa olekaan mainintaa. Peder Ingmars-

son, joka palasi Roomaan vielä vuonna 1520 Katarinan kanonisaatioasioissa, oli myös yhteisössään 

tärkeässä asemassa. Palattuaan Roomasta Peder Ingmarsson valittiin kenraalikonfessoriksi. Vuonna 

1523 kuningas Kustaa Vaasa kutsui talonvahdin tehtävää hoitaneen ja samalla opiskelleen Peder 

Månssonin takaisin Ruotsiin piispan virkaa varten, mikä kertoo mielestäni hyvin myös Peder Måns-

sonin arvostuksesta.82 Samanlaista kehitystä on nähtävillä myös 1400-luvun alkupuolella, jolloin 

Åke Jönssonin ja Gervin Peterssonin kuvataan usein liikkuneen luostarin asioissa.83 Viimeiset mer-

kinnät Roomaan tai sieltä takaisin liikkumisesta ovat vuosilta 1527 ja 1528, jolloin ensin veli Peter 

Svensson palasi Roomasta 14.10 ja lähti takaisin 21.11, jälkimmäisen merkinnän mukaan hän palasi 

Roomasta 7.9.1528.84 Birgittalaisilla oli Hildebrandin mukaan Rooman talossa edustaja aina vuo-

teen 1558 asti, joten tässä tapauksessa merkintöjen puute ei kerro toiminnan loppumisesta. Tilanne 

katolisen kirkon keskuksessa Roomassa oli kuitenkin erilainen kuin uskonnollisten uudistusten kes-

kellä olevassa Ruotsissa.85 

 

Kaiken kaikkiaan yllä olevasta voi todeta, että matkustaminen Roomaan oli kausittaista ja nousi 

ensisijaiset tarpeista: joko Vadstenan luostarin sisäisistä tai yleisemmistä, joko koko sääntökuntaa 

tai laajemmin luostariasioita käsittelevistä tarpeista. Vilkkaus näkyi paitsi matkojen määrässä, myös 

useiden henkilöiden aktiivisessa liikkumisessa. Roomaan matkustaminen Vadstenasta käsin vaikut-

taa olleen luostarin alkuvuosikymmeninä runsasta, sillä Birgitan kanonisointi ja sääntökunnan ase-

maan liittyvät kysymykset vaativat paavillisessa kuuriassa asiointia. Tätä tarkoitusta palveli hyvin 

myös birgittalaisten oma talo, josta käsin asioita oli helpompi hoitaa, sillä vierailu kristikunnan pää-

kaupungissa saattoi venyä useiden kuukausien mittaiseksi. Paikoin nimenomaan talo vaati birgitta-

laisten matkustamista Roomaan, joko taloudenhoitoon tai henkilökysymyksiin liittyen.  Tämä nä-

kyy erityisesti 1390-luvulta alkaen 1400-luvun alkuvuosikymmeniin asti. Sen jälkeen matkustami-

nen Roomaan väheni, tai ainakin Diariumin sinne suuntautuvat liikkumiskuvaukset, vähenivät. Tä-

hän on varmasti vaikuttanut sääntökunnan aseman vakiintuminen ja huomion kiinnittyminen uusien 

luostareiden perustamiseen. Myös hospitaalin tilanne todennäköisesti vakiintui ja sieltä käsin hoi-

dettiin asioita ilman jatkuvaa matkustamisen ja useiden vadstenalaisten läsnäolon tarvetta. Koko-
                                                 
82 DV 998; 1019; 1064; 1068; 1089; Gejrot 1996, 422-423n; Risberg 1997,5. 
83 Gejrot 2000, 76. 
84 DV 1113; 1121. 
85 Hildebrand 1882, 259. 
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naan Roomaan matkustaminen ei kuitenkaan loppunut. Reformaation myötä kontaktit Roomaan 

vähenivät, mikä heijastunee merkintöjen puutteeseen 1530-luvulta alkaen. 

 

2.3. Matkat tytärluostareihin 

Rooman matkojen lisäksi selvästi suurimman yksittäisen matkustuskategorian muodostavat matkat 

toisiin birgittalaisluostareihin. Ensimmäinen tällainen matka on Diariumissa kuvattu vuonna 1394, 

jolloin veli Magnus Petersson lähti kohti Roomaa tavoitteenaan birgittalaisluostarin perustaminen 

Firenzen läheisyyteen. Häntä seurasivat pian veljet Erik Gudmundsson ja Lukas, sekulaaripappi 

herra Sten, Lars Romare, ja ”useita muita”. Magnus Peterssonista kirjoitetaan myöhemmässä mer-

kinnässä, että hän ”halusi perustaa” birgittalaisluostarin Firenzen lähelle Paradiso-nimiseen paik-

kaan. Liikkuminen saattoi siis olla jossain määrin myös valittua. Magnus oli toiminut Vadstenan 

kenraalikonfessorina ja matkustanut myös Roomaan yhdessä Birgitan kanssa; lisäksi Magnuksen 

mainitaan seuranneen Birgittaa Pyhälle maalle. Liikkumiseen oli ainakin tästä päätellen paitsi ko-

kemusta myös luottamusta yhteisön puolesta. Ennen luostariin astumistaan hän oli ollut naimisissa, 

mutta muuten entisestä elämästä ei mainita mitään.86 Firenzen Paradison luostarin perustamisen 

taustalla oli Birgitan ystävystyminen merkittävien firenzeläisperheiden kanssa. Aloitteen luostarin 

perustamisessa oli tehnyt Antonio di Niccolò degli Alberti, jonka maille paavi Bonifatius IX antoi 

tammikuussa 1392 luvan rakentaa kaksoisluostarin.87 

 

Liikkumiset toisiin luostareihin keskittyvät 1390-luvulla ja 1400-luvun alussa nimenomaan Para-

disoon, mikä on luonnollista, sillä sääntökunnan leviäminen oli vasta alkamassa. Vuonna 1403 vel-

jet Tore ja Lucas yhdistivät luostarin asioihin liittyneeseen Rooman matkaansa Firenzen matkan ja 

vierailun Paradisoon. Matkan tarkoitus oli opettaa sääntökuntaan vihittäviä veljiä ja sisaria. Opetus 

nähtiin välttämättömänä sääntökunnan leviämiselle, mutta liikkuminen sääntökunnan asioissa saat-

toi myös olla rasittavaa: Tore Andersson sairastui pian Vadstenaan paluunsa jälkeen vuonna1405 

kesken messun pitämisen, ja kuvaili matkaansa ”voimakkaaksi” tai ”väkeväksi”.88 Kaikki liikku-

miskuvaukset eivät siis ole yksilölle positiivisia, vaikka kyse oli sääntökunnan kannalta tärkeästä 

asiasta. Huolimatta edellisen matkan aiheuttamista rasituksista Tore Andersson lähetettiin uudestaan 

Firenzeen sääntökunnan leviämisen parissa työskentelemään. Tällä kertaa hän viipyi matkalla kaksi 

vuotta ja palasi Vadstenaan 30.6.1408.89 

                                                 
86 DV 82: ”plures alii”; 88: ”voluit fundasse” 
87 Höjer 1905, 125-126; Cnattingius 1963, 29-31. 
88 DV 119: ”forti viagio”; Rajamaa 1992, 157; Gejrot 1996, 92n. 
89 Dv 143; 166. 
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Paradison luostari oli ensimmäinen Vadstenan tytärluostareista. Birgittalaisluostareita perustettiin 

sittemmin ympäri Eurooppaa, eivätkä kaikki tytärluostarit esiinny erikseen Diariumin maininnoissa. 

Paradison perustamisen (vuonna 1394) jälkeen perustettiin Genovaan vuonna 1395 ja Marienbrun-

niin Danzigiin vuonna 1396 tytärluostarit. Luostareita perustettiin lisää 1400-luvulle tultaessa, 

Vadstenaa ja erityisesti sisaria tutkineen Ruth Rajamaan mukaan vuosina 1412–1422 perustettiin 

peräti kuusi birgittalaisluostaria. Uusien luostarien perustaminen jatkui paikoin jopa 1400-luvun 

lopulle saakka, vaikka sääntökunnan vilkkain leviämisvaihe sijoittuukin 1400-luvun alkupuolelle, 

Gejrotin mukaan ennen vuotta 1421.90 

 

Sääntökunta levisi paitsi etelään, myös länteen. Diariumissa mainitaan ensimmäisen kerran liikku-

misesta Englantiin vuonna 1406, jolloin kuningas Erik vihittiin englantilaisen kuninkaan Henrik 

IV:n tyttären Filippan kanssa. Häiden jälkeen, kerrotaan Diariumissa, tuli Vadstenaan englantilai-

nen ritari Henry Lord FitzHugh Englannin Ravensworthista, ja ”vakuutti kokoonkutsutulle konven-

tille haluavansa perustaa Englantiin pyhän Vapahtajan sääntökunnan”.91 Ruotsista lähetettiin tam-

mikuussa 1408 Vadstenan kirkkoherra Hemming hyväksymään Birgitan perinnön mukaisesti perus-

tettava luostari, ja huhtikuussa samana vuonna pappisveli Johan Pettersson ja diakoni, veli Kettil 

lähetettiin niin ikään Englantiin. Jälkimmäisten tapauksessa korostettiin, että muu konventti oli hei-

dät valinnut, jonka jälkeen heiltä itseltään oli kysytty. Matkalaisia ei siis valittu automaattisesti, 

vaan koko konventin hyväksynnällä.  Hanke ei kuitenkaan edennyt ennen Englannin uutta hallitsi-

jaa, Henrik V:tä, jonka vaikutuksella Syonin luostari perustettiin helmikuussa vuonna 1415. Kettil 

jäi Englantiin luostarin perustamisen viivästymisestä huolimatta vuoteen 1421 asti. Myös Johan jäi 

Englantiin kahdeksaksi vuodeksi. Ilmeisesti veljet oleskelivat tuolloin Englannin pohjoisosissa, 

jossa he mahdollisesti keräsivät kirjalahjoituksia perusteilla olevaa luostaria varten.92 

 

Diariumissa kuvataan 21.5.1415, kuinka Englannin kuninkaan ja Ruotsin kuninkaan ja kuningatta-

ren pyynnöstä neljä sisarta, kolme vihkimätöntä tyttöä, veli Johan Kalmarista ja herra Magnus 

Hemmingsson matkustivat Englantiin Syonin luostariin. Sisaret ja Magnus Hemmingsson jäivät 

loppuelämäkseen Englantiin, kun taas Johan palasi kotiluostariinsa Vadstenaan 1416. Joukkio muo-

dosti uuden luostarin perustan. Melko pian Syonin luostariin tuli myös paikallisia, mikä oletettavas-

ti vähensi vadstenalaisten liikkumistarpeita. Syonin luostaria tutkineen Virginia Bainbridgen mu-

                                                 
90 Rajamaa 1992, 107, 112–113, 116; Gejrot 2000, 72;  Kattava esitys birgittalaissääntökunnan leviämisestä on koko-
naisuudessaan Nyberg 1965. 
91 DV 147: ”Qui convocato conventu asserbat se velle fundare in Anglia unum monasterium de regula sancti Salvatoris; 
Bainbridge 2010, 39. 
92 DV 115; 161;271; Gejrot 1996, 112-113n; Bainbridge 2010, 38; Martyn 2010, 9-11, 12. 



 

25 
 

kaan vadstenalaiset toivat Syoniin mukanaan kokemusta ja arvovaltaa, samoin kuin kirjallista sivis-

tystä.93 

 

Syonilaisten yhteys Vadstenaan jatkui luostareiden välisiä yhteyksiä tutkineen Elin Anderssonin 

mukaan alusta asti vilkkaana.  Tästä hyvä esimerkki on vuodelta 1427 Diariumissa oleva merkintä 

kahdesta englantilaisesta birgittalaisveljestä, Robert Bellistä ja Thomas Steringtonista, jotka mat-

kustivat Vadstenaan pyytämään neuvoa sääntöasioissa. Lisäksi veljet toivat mukanaan informaatiota 

omista kannoistaan birgittalaissäännön herättämiin kysymyksiin. Diarium on kuvauksessaan niukka 

ja neutraali, mutta Andersson on artikkelissaan Syonin veljesten vierailusta tuonut esille muitakin 

tapahtumaan liittyviä seikkoja käyttäen lähteenään vierailusta laadittua Responses-käsikirjoitusta. 

Vierailulla selvitettiin muun muassa kaksoisluostarin asemaa ja veljien ja sisarten konventtien välis-

tä suhdetta. Syonilaiset matkustivat takaisin lokakuussa 1427 vierailun kestettyä huhtikuusta asti. 

Anderssonin mukaan vierailun jälkeen Vadstenan ja Syonin suhteet olivat kireähköt, mikä näkyi 

Syonin osallistumattomuudessa Vadstenassa järjestettyyn birgittalaisten yleiskokoukseen vuonna 

1429. Kirjeenvaihto luostareiden välille palasi kuitenkin muutaman vuoden jälkeen. Syyksi yksi-

tyiskohtaisille, jopa nenäkkäille kysymyksille, joita tapaamisessa esitettiin, Andersson esittää syoni-

laisten vilpitöntä yritystä selvittää birgittalaisen elämäntavan peruspiirteet. Virginia Bainbridge on 

esittänyt Syonin birgittalaisten olleen suurelta osin hyvin koulutettuja. Tästä voi mielestäni päätellä, 

että sisarten ja veljien oppinut tausta on vaikuttanut heidän haluunsa perehtyä sääntöön ja sen taus-

taan mahdollisimman tarkasti.94 

 

Syonin veljesten vierailu Vadstenassa osoittaa yhden tärkeän liikkumisen motivaattorin, neuvon 

hakemisen emoluostarista. Toisaalta se myös kertoo, vaikka Diarium onkin asiassa niukkasanainen, 

liikkumisen ja vierailuiden tuloksena syntyneistä ristiriidoista, jotka vaikuttivat myöhemmin siihen, 

minkälaista liikettä luostareiden välillä oli. Liikkumiseen ja siihen, mihin se suuntautui, vaikuttivat 

yllä olevan perusteella myös luostareiden välille muodostuneet suhteet ja mahdollisesti myös yksit-

täisten ihmisten henkilökemiat, eivät ainoastaan sääntökunnan etujen ajattelu. 

 

Liikkuvuudella, joko väliaikaisella opetusavulla tai pysyvämmällä asutuksella pyrittiin yleensä kes-

kiaikaisessa luostarikontekstissa varmistamaan sääntökunnan uusien luostareiden oikeaoppisuus ja 

selviytymismahdollisuudet. Näin toimittiin myös muissa sääntökunnissa, esimerkiksi fransiskaa-

                                                 
93 DV 254; Gejrot 1996, 150n; Bainbridge 2010, 38-39, 42-43. 
94 DV 376; 382; Höjer 1905, 257; Cnattingius 1963, 159-162; Gejrot 1996, 188n, 191n; Andersson 2010, 104-105, 106, 
109; Bainbridge 2010, 49. 
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neilla. Uusien luostareiden perustamisen yhteydessä korostuu Vadstenan rooli sääntökunnan kes-

kuksena, josta pyydetään ja josta lähetetään ihmisiä muualle sääntökunnan luostareihin. Uskon tä-

män keskusroolin selvästi helpottaneen birgittalaisten leviämistä, jos vertaa sääntökuntaa esimer-

kiksi organisaatioltaan erityyppiseen, mutta yhtä lailla leviämään pyrkineisiin fransiskaaneihin.95 

 

Syonin lisäksi Diariumin liikkumiskuvausten maantieteellinen spektri ulottui Tallinnaan. Liikkumi-

sessa vadstenalaiset eivät olleet aina ensimmäinen aktiivinen osapuoli, ja tällä kertaa aloite tuli 

5.5.1407 ”kahdelta luotetulta mieheltä”, jotka pyysivät apua birgittalaisluostarin perustamiseen Lii-

vinmaalle. Heillä oli jo valmiina niin lupa saksalaiselta ritarikunnalta, hyvä paikka Tallinnan kau-

pungin ulkopuolella kuin 16 neitsyttä ja 6 pappiakin. He pyysivät Vadstenasta apua privilegioiden 

ja pyhäinjäännösten muodossa, lisäksi pyydettiin Cantus sororum -kirjan kopiota, jossa oli kyse 

sisarille tarkoitetusta viikkorituaalista. Tallinnan Marientalin ja Vadstenan luostarin yhteyksiä tutki-

neen Ruth Rajamaan mukaan varsinkin perustamisvaiheessa, ennen luostarin vihkimistä, yhteyden-

pito oli runsasta. Rajamaa viittaa artikkelissaan Balthasar Russowin kronikkaan, jonka mukaan 

luostarin varsinainen perustaminen olisi tapahtunut 15.6.1407. Tämän jälkeen syyskuussa 1407 lä-

hetettiin, kuten oli pyydetty, Vadstenasta kaksi veljeä, diakoni, pappisvihkimyksen saanut Johan 

Johansson ja maallikkoveli Lars Öjarsson Tallinnaan, Marientalin eli nykyisen Piritan luostariin. 

Tarkoitus oli kouluttaa veljiä ja sisaria säännön mukaisesti. Veljet palasivat Vadstenaan lokakuun 

alussa 1408.96 

 

Tallinnaan matkustettiin uudelleen Diariumin merkintöjen mukaan 8.7.1410, jolloin kenraalikonfes-

sorin lisäksi herrat Peter Johansson ja Karl Andersson, kumpikin aikaisemmin sekulaaripapistoa, 

sekä veli Lars Öjarsson lähtivät tarkastuskäynnille Tallinnaan. Erikseen mainitaan sekä veljien että 

sisarten hyväksyneen yllä mainitun. Rajamaan mukaan Vadstenan  

Näkökulmasta Piritan luostarin kehitys ei ollut suotuisaa, ja vadstenalaiset lähetettiin tutkintaa suo-

rittamaan. Paavi Johannes XXIII vahvisti luostarin perustamisen ja sen privilegiot 29.5.1411. 97 

 

Muutamaa vuotta myöhemmin 17.9.1412 Diarium kertoi pappisveli Karl Anderssonin, maallikko-

veli Stefanin, sisarten Kristina Tokesdotterin ja Kristina Johansdotterin sekä votiivisisarten Kristina 

Dansdotterin ja Kristina Sigurdsdotterin matkustaneen Tallinnaan Marientalin luostariin sääntökun-

nan leviämisen parissa työskentelemään. Tallinnan ja Vadstenan välisiin suhteisiin kuuluu myös 

                                                 
95 Röhrkasten 2010, 310. 
96 DV 149: ”duo discreti viri”; 151; 172; Nyberg 1965, 95-9;Gejrot 1996, 37n, 108n;  Rajamaa 2007, 88, 89, 92. 
97 DV 185; Nyberg 1965, 96-97; Rajamaa 2007, 89. 
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pientä dramatiikkaa: Sisar Kristina Johansdotter palasi kutsumatta Vadstenaan kahdeksan vuotta 

myöhemmin elokuussa 1421. Odottamaton paluu sekoitti vadstenalaisten arjen, sillä luostarin arki 

pohjautui sisarten tarkkaan määrään (60 sisarta). Birgittalaissisaret saattoivat palata ainoastaan kut-

suttuna, vocata. Tilanne järjestyi, kun Kristinan paluuta seuranneena päivänä yksi luostarin ensim-

mäisistä birgittalaissisarista, sisar Katarina Gereksdotter kuoli, ja Tallinnasta palannut Kristina saat-

toi astua hänen paikalleen. Diariumin merkintä on melko niukka, mutta Gejrotin mukaan pinnan 

alla kuohui. Tähän viittaa Tallinnaan lähetetty kirje, joka alkoi syytöksellä: ”Syyte, että sisar joka 

oli lähetetty toiseen luostariin on lähetetty takaisin ennen aikansa loppumista”. Kirjeessä korostet-

tiin, että Tallinnasta oli itse pyydetty sisarta, ja sitten lähetetty tämä takaisin kysymättä ensin Vads-

tenasta. Tallinnan veljiä ojennetaan siitä, että näiden olisi pitänyt kuunnella vadstenalaisia tarkem-

min ja odottaa kärsivällisesti lupaa. Tilanteen teki kirjeen mukaan pöyristyttäväksi, että - tätä ei 

ollut tapahtunut koskaan aikaisemmin - konventissa oli hetkellisesti ollut säännön vastaisesti yli 

kuusikymmentä sisarta. Kirjeen lopuksi todettiin, että tilanne kuitenkin järjestyi, ja kiitettiin mah-

dollisuudesta tavata jälleen Tallinnassa ollut sisar.98 Diariumin merkinnät eivät tämän perusteella 

anna sellaisenaan täysin kattavaa kuvaa liikkumisen syistä ja seurauksista, vaikka ovatkin merkittä-

vä lähde Vadstenaa ja sen asukkaita tutkittaessa. Tapaus kertoo myös vadstenalaisten tiukasta suh-

tautumisesta sääntöön liikkumistapauksissa ja arkipäivään liittyvissä käytännöissä. 

 

Seuraava kohde Diariumin liikkumiskuvauksissa on Tanskan Lollanti ja Maribon luostari, jonne 

kuninkaan pyynnöstä matkusti kaksi pappisveljeä, kenraalikonfessori Erik ja Peter Johansson vuon-

na 1415. Mukana oli myös maallikkoveli Gert Ryning. Matkan tarkoitus oli perustaa luostari Lol-

landiin. Kenraalikonfessori Erik palasi kotiluostariin seuraavana vuonna Maribon luostarin perus-

tamisen jälkeen, Gert Ryning vuonna 1420. Peter Johansson puolestaan jäi Mariboon kuolemaansa 

saakka, vuoteen 1427. Hänen osaltaan liikkuvuus oli molempien luostareiden asukkaille hyödyllis-

tä, sillä Peterin kerrotaan olleen kenraalikonfessorina ja tehneen myös Vadstenassa ennen Tanskaan 

lähtöään paljon hyvää: hän esimerkiksi huolehti suurmiesten patsaiden rakentamisesta Vadstenaan 

näiden omalla kustannuksella. Vajaa vuosi myöhemmin, kesäkuussa 1417 lähetettiin Mariboon vie-

lä kaksi veljeä kolmeksi vuodeksi, Asmund ja Johan Johansson. Heidät vastaanotettiin ”hyväntah-

toisesti”.99 

 

                                                 
98 DV 216; Reg. Salv. XII, 150; Gejrot 2000, 78-80, alkuperäisteksti (MS A 20 Riksarkivet, fol. 170v-171r.) editoituna 
Gejrotin artikkelissa:”Jncusacio, quod soror missa ad aliud monasterium infra terminum est remissa”; Rajamaa 2007, 
89, 91. 
99 DV 258; 264; 273: “favorabiliter”; 307; 375. 
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Työ sääntökunnan levittämisen ja sääntökunnan uuden tanskalaisvahvistuksen parissa jatkui vuonna 

1416, kun kolme sisarta ja kaksi veljeä lähetettiin Tanskaan Maribon luostariin. Sisarista kaksi, Bir-

gitta Gudlögsdotter ja Kristina Stensdotter jäivät Tanskaan pysyvästi, Bothild Petersdotter palasi 

Vadstenaan vuonna 1443, tosin Norjasta Bergenin Munkalivin luostarista, jonne oli siirtynyt Tans-

kasta. Myös aikaisemmin mainittu Asmund palasi takaisin Vadstenaan Munkalivin kautta. Veli An-

ders Jacobsson kutsuttiin Tanskasta takaisin vuonna 1417.100  

 

Sen lisäksi, että luostareihin lähetettiin sisaria ja veljiä Vadstenasta, viittaa luostarin asemaan kes-

kuksena sinne suuntautunut liikkuminen: Vuonna 1418 kerrotaan Diariumissa Linköpingin piispan 

vihkineen kolme tallinnalaista pappia, Gerlakin, Borchaldin ja Johanneksen, jotka otettiin sen jäl-

keen veljiksi Marientaliin Tallinnaan. Borchald ja Johannes jatkoivat melko pian vihkimyksen jäl-

keen matkaansa Marienwoldin luostariin Lübeckin lähelle. Gerlak oli itse asiassa Diariumin matka-

kuvauksissa paljon esiintyvän Hans Hildebrandssonin veli. Höjerin mukaan Borchald olisi johtanut 

Marienwoldin luostarin toimintaa, mutta Diariumin perusteella tehtävään ei voi ottaa kantaa.101 

 

Liikkuvuus Vadstenasta alkoi suuntautua Englannin, Tanskan ja Tallinnan lisäksi Norjan Bergeniin 

1420-luvulta lähtien, kun entinen benediktiiniläisluostari Munkaliv muutettiin birgittalaisluostariksi. 

Kyseinen benediktiiniläisluostari oli Höjerin mukaan ollut aikoinaan alueen arvostetuimpia, mutta 

mustan surman aikana koetuista, varsinkin taloudellisista iskuista ei luostarissa toivuttu. Birgittalai-

sille luostari oli uskottu 1420, jolloin Tanskan Maribon luostarista oli asettunut sinne muutama bir-

gittalaisveli. Ensimmäinen Diariumin merkintä Munkalivista on vuodelta 1428, jolloin Vadstenassa 

vihittiin sinne veljeksi herra Arvid ”abbedissan ja sisarten toiveen mukaan”.102 

 

Vadstenassa pidettiin 1429 birgittalaisten yleiskokous, johon tuli suurimmasta osasta birgittalais-

luostareita edustus. Yleiskokousta voi pitää myös liikkumisen näkökulmasta erityisen tärkeänä, sillä 

siellä käsiteltiin laajentuvan organisaation tuomia haasteita, esimerkiksi keskushallinnon järjestä-

mistä. Myös kaksoisluostareiden asema oli tärkeä aihe. Keskushallinnosta päätettiin, että koko sään-

tökunnan prokuraattoreiksi, joiden tuli myös vierailla muissa birgittalaisluostareissa, nimitettäisiin 

kaksi veljeä. Prokuraattoreiden valvonnassa Vadstenalle, Paradisolle ja Maribolle annettiin erityi-

nen vastuu ja oikeus. Vadstenan johtoasemaa korostettiin birgittalaisluostareita tutkineen Hans 

Cnattingiuksen mukaan muutenkin yleiskokouksen asiakirjassa; esimerkiksi mahdollisissa ongel-

                                                 
100 DV 268; 288; 409; 538. 
101 DV 290; Höjer 1905, 235; Gejrot 1996, 162n. 
102 DV 392: “ad instanciam abbatisse et sororum”; Höjer 1905, 270-275; Gejrot 193n. 
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matapauksissa tuli ottaa yhteyttä Vadstenaan. Yleiskokouksessa näkyi birgittalaisten kaksoisluosta-

reiden ja nunnien tiukan klausuurin jännite, sillä vaikka abbedissa päätti Birgitan säännön mukaan 

ylimpänä kunkin luostarin asioista, eivät abbedissat voineet sukupuolittuneiden klausuurisääntöjen 

takia osallistua yleiskokoukseen. Tämä saikin Cnattingiuksen mukaan vadstenalaissisaret julista-

maan yleiskokouksen säännönvastaiseksi. Myös ruotsalaiset piispat ja osa veljistä oli sisarten puo-

lella. Sisarten protestointi näkyi myös Diariumissa: ”Edelleen, päivä Bartholomeuksen päivän jäl-

keen lopetettiin yleiskokous. Miten se meni, selviää yleisestä asiakirjasta joka laadittiin - ja tämä on 

abbedissalla. Se luettiin yleisesti konventille, mutta sen jälkeen sitä ei ole näkynyt”.103  

 

Nunnien konventti ei jäänyt täysin passiiviseksi veljien hoitaessa suuren osan liikkumisesta, vaan 

pyrki omasta näkökulmastaan vaikuttamaan sääntökunnan leviämiseen liittyviin asioihin. Vaikuttaa 

johdonmukaiselta, että yleishallintoa alettiin miettiä tarkemmin sääntökunnan leviämisen myötä, ja 

sisaret eivät säännön tiukkojen klausuurivaatimusten takia voineet tähän osallistua. Sisaret kuiten-

kin pitivät kiinni säännöstä, jonka mukaan abbedissalla on luostarissa ylin valta. Kyse on nähdäkse-

ni enemmän abbedissan protestista veljien ”tottelemattomuutta” kuin itse säädettyä asiaa kohtaan. 

 

Munkalivin luostariin liikuttiin Vadstenasta myös alkuvuosien jälkeen. Vadstenalaisen liikkumisena 

voi pitää myös tapausta, jossa veli Asmund palasi Norjasta tammikuussa 1430. Asmund oli itse asi-

assa lähetetty alun perin Mariboon Tanskaan ja sieltä sittemmin Norjaan: ”äskettäin hän kuitenkin 

palasi -- asumaan kanssamme vieraan tavoin”.104 Ilmeisesti Asmundille ei ollut luostarissa tilaa, 

joten häntä kohdeltiin pyhiinvaeltajan tai vieraan tavoin. Tapaus osoittaa taas hyvin, miten birgitta-

laiset pyrkivät noudattamaan luostarisääntöä tarkoin, eikä luostariin palanneita aina voitu sijoittaa 

vanhoille paikoilleen, mikäli tilalle oli otettu uusia asukkaita. Vaikka Vadstenan luostari toimi koti-

paikkana sen sisarille ja veljille, oli yksilöiden liikkumisessa huomioitava sääntökunnan ja luostarin 

etu. 

 

Seuraava Bergenin matka Diariumiin on kirjattu vuonna 1440, jolloin veli Hans Hildebrandssonin 

mainitaan matkustaneen Norjaan suorittaakseen visitaation ja yhdistääkseen paikan sisaria ja vel-

jiä.105 Höjerin mukaan alueella kärsittiin yleisesti nälänhädästä hollantilaisten ja hansakaupunkien 

estettyä satamien toiminnan. Yleinen tilanne vain pahensi veljien ja abbedissan välillä vallinnutta 

                                                 
103 DV 399; 402: ”Item, in crastino Bartholomei definitum fuit capitulum generale, sed quale fuerit docetur in publico 
instrumento super hoc edito – et hoc ipsum / habet abbatissa. 2 Semel tamen fuit lectum coram convent et posteanon 
comparuit.” ; Höjer 1905, 192-197; Cnattingius 1963, 156-167; Gejrot 1996, 194-195n; 2000, 77. 
104 DV 409: “Modo autem rediit -- ad cohabitandum nobiscum more hospitis.” 
105 DV 502. 
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kiistaa. Kiista koski abbedissan asemaa suhteessa veljiin; Höjerin mukaan veljien oli vaikea alistua 

abbedissan valtaan. Vadstenasta lähdettiin nyt nähdäkseni yleiskokouksen ja perinteen antamin val-

tuuksiin selvittämään Munkalivin tilannetta.106 Hans Hildebrandsson matka alkoi heinäkuun loppu-

puolella ja kulki perille Bergeniin Hamarin kautta. Norjan Hamarissa paikallinen piispa oli jopa 

lainannut hänelle hevosia matkalle. Perille Munkaliviin Hans saapui Höjerin mukaan syyskuun 

alussa, joten matka kesti reilun kuukauden. Munkalivissa Hans valittiin kenraalikonfessoriksi. 

Luostarin asukkaat olivat Hansin mukaan olleet oletettua paremmassa voinnissa. Hansin vierailu 

Munkalivissa oli loppujen lopuksi onnistunut, sillä hän palasi Vadstenaan 1441 kesäkuussa muka-

naan Munkalivin asukkailta hänen toimintaansa kiittävä kirje.107 

 

Munkalivin luostarin elämä aiheutti vadstenalaisten liikkumista myös heinäkuussa 1450, kun papit 

Olof ja Klemens sekä maallikkoveli Jesper matkustivat Norjaan selvittämään luostarin asioita. Tar-

koituksena oli ”reformoida” luostari ja sen asukkaat. Merkintä kertoo myös ongelmien selvittämi-

sestä ja siihen liittyvästä viestinnästä, sillä siinä mainitaan munkaliviläisveljen vierailleen Vadste-

nassa vuotta aikaisemmin ja kertoneen luostarin esimiehen tappaneen yhden luostarin munkin. Tä-

mä oli herättänyt huolta ylipäänsä luostarin selviämisestä. Vadstenassa vierailleella veljellä oli ollut 

mukanaan piispan kirjoittama kirje abbedissalle.108 Abbedissalle luostarin johtajana suunnattu viesti 

kertoo, että vaikka varsinaisen liikkumisen toteuttivatkin konventin miespuoliset jäsenet, oli hän 

silti virallinen päätöksentekijä säännönmukaisesti. 

 

Munkalivin tilanne ei ollut aivan yksinkertainen, sillä seurue jäi Norjaan useaksi vuodeksi. Matkalle 

1450 lähetetty Olof Pettersson kuoli Munkalivin luostarissa 1452.109 Seuraava maininta Munkalivis-

tä on vuodelta 1457, jolloin Munkalivin kenraalikonfessorin Vilhelmin kerrotaan tulleen sieltä mat-

katoverin kanssa. Matka liittyi mahdollisesti kuninkaan vierailuun Vadstenassa kuukautta myö-

hemmin, tammikuussa 1458.110 Munkalivin lisäksi Norjaan matkustettiin Hovedoyan luostariin Ol-

son lähelle. Diariumissa puhutaan ”sääntökuntamme luostarista”, mutta ilmeisesti kyse oli sistersi-

läisluostarista, jota käytettiin tulipalon takia kärsineen Munkalivin luostarin asukkaiden majoitus-

paikkana. Sinne oli matkustanut maaliskuussa 1467 veli Anders matkatoverinaan veli Torgils.111 

 

                                                 
106 Höjer 1905, 275. 
107 DV 514; Höjer 1905, 275-277. 
108 DV 608: ”pro reformacione”; Höjer 1905, 277-287. 
109 DV 631; Höjer 1905, 278. 
110 DV 684; 686. 
111 DV 783. 
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Naantali astui mukaan birgittalaiskuvioihin ja Diariumiin lokakuussa 1438, jolloin kahden veljen, 

pappisveli Åken ja maallikkoveli Larsin kerrotaan matkustaneen Suomeen uuden luostarin perusta-

mista koskevissa asioissa. Åke palasi takaisin Vadstenaan seuraavan vuoden heinäkuussa. Lars jäi 

vielä jälkeen valvomaan kirkon ja luostarin rakennustöitä. Lisäväkeä Suomeen lähetettiin vuonna 

1440, kun tuomiorovasti herra maisteri Olof ja herra kaniikki Holmvid tulivat Turusta pyytämään 

molempien sukupuolten edustajia uuteen luostariin; neljä sisarta ja kolme pappisveljeä, sekä yksi 

maallikkoveli lähetettiin matkaan. Yksi heistä, Hans Kyle, palasi takaisin vuotta myöhemmin. Hän 

toi mukanaan viestin, jossa pyydettiin veli Åkea matkustamaan Kalmariin vakuuttaakseen piispoi-

hin ja maallisiin vaikuttajiin, jotta luostarille saataisiin parempi paikka. Veli Åke palasi 27.8.1441 

Kalmarista hoidettuaan hyvin tehtävänsä.112 

 

Perustettavien luostareiden asioiden hoitaminen vaati liikkumista ja kontakteja myös maallisiin hal-

litsijoihin. Veli Åke Jönsson oli hyvien yhteiskuntasuhteidensa lisäksi muutenkin suosittu matkusta-

ja. Hän oli astunut luostariin 1416, ja hänen tehtäviinsä siellä oli kuulunut esimerkiksi saarnaamista. 

Åke oli ollut useilla matkoilla luostarin edustajana, ja otti osaa myös Baselin konsiiliin. Hän oli 

aktiivinen myös tytärluostareiden perustamisessa, kuten edellä kuvatussa Naantalin tilanteessa. 

Piispana toimittuaan Åke palasi vielä Vadstenaan keväällä 1453. Gejrot on laskenut Åken viettä-

neen Vadstenassa vain noin 15 vuotta, vaikka oli antanut luostarilupauksensa 37 vuotta aikaisem-

min. Gejrot nostaa vuosien 1421–1450 välille sijoittuvan tutkimuksensa yhteydessä esille ahkerana 

matkaajana myös Gervin Peterssonin.113 Myös sisaret saattoivat esiintyä useamman kerran Dia-

riumin liikkumiskuvauksissa. Sisar Bothild Petersdotterin kerrotaan palanneen Munkalivin luosta-

rista kesäkuussa 1443. Hänet oli itse asiassa lähetetty Vadstenasta 16 vuotta aikaisemmin Maribon 

luostariin Tanskaan.114 

 

Naantaliin matkaaviin sisariin ja veljiin viitataan Diariumissa myös vuonna 1444, jolloin kaksi si-

sarta ja kaksi veljeä matkustivat sinne. Toinen veljistä, Johan Bernhardsson, oli itse asiassa aiheut-

tanut aikaisemmin ongelmia liikkumisellaan; hän oli palannut ”non vocatus”, kutsumatta, Naantalis-

ta edellisenä vuonna. Häntä oli täytynyt kohdella pyhiinvaeltajan tai vieraan tavoin, sillä 13 papin 

joukossa ei ollut hänelle sijaa. Toinen veli, Klemens, oli hänkin palannut edellisenä vuonna Suo-

mesta, ”vocatus”, toisin kuin toverinsa, ja hoitanut Vadstenassa diakonin tehtävää. Hänetkin pakotti 

kuitenkin liikkumaan tilanpuute, sillä saarnaajan paikkaa ei Vadstenassa ollut vapana, ja hän itse 

                                                 
112 DV 480; 489; 501; 510; 515; Klockars 1979, 12, 16-18, 19, 21. 
113 Gejrot 2000, 76. 
114 DV 538. 
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halusi lähteä Suomeen. Klemens kuitenkin palasi takaisin Vadstenaan vuonna 1447.115 Vaikka mer-

kintä osoittaa vadstenalaisten suhtautuneen sääntöihin tiukasti ja korostavan luostarin roolia liikku-

misen aloitteentekijänä, painotettiin siinä kuitenkin Klemensin omaa tahtoa Naantaliin matkustami-

selle. 

 

Naantalista siirtyi puolestaan seuraavana vuonna 3.8.1445 takaisin Vadstenaan Katarina Bengtsdot-

ter mukanaan maallikkoveli Simon, joka matkusti takaisin, koska luostarissa ei ollut hänelle tilaa, ja 

koska Naantalin sisaret ja veljet sitä vaativat.116 Naantalista tulevilla sisarilla vaikuttaa yleensä ol-

leen miespuolinen saattaja: vuonna 1446 kahden Naantalin luostarista palaavan sisaren seurana oli 

pappi Karl.117 Myös elokuussa 1514 on maininta kahdesta Naantalista palaavasta sisaresta, jotka 

palasivat viisi vuotta siellä vietettyään kotiluostariin. Saattajina heillä oli kaksi naantalilaisveljeä, 

jotka palasivat kolmen viikon jälkeen takaisin Naantaliin.118 Liikkuminen Vadstenan ja Naantalin 

välillä oli Diariumin perusteella selvästi vilkkaampaa kuin muiden tytärluostareiden, ainakin jos 

sekä sisaret että veljet otetaan huomioon. Naantalin luostari säilyi matkustamiskohteena myös 1500-

luvun alussa.119 

 

Myös Naantalin luostari aiheutti huolta Vadstenassa, josta piti lähteä reformoimaan itäistä tytärluos-

taria kesäkuussa1462. Tuolloin konfessori Magnus, veli Rötger ja maallikkoveli Magnus Håkans-

son matkustivat selvittämään luostarin asioita ja ohjeistamaan sen asukkaita oikeanlaiseen elämän-

tapaan. Tässä ilmeisesti myös onnistuttiin; veljet viettivät koko kesän Naantalissa, ja loppujen lo-

puksi saivat asukkaat kuriin. Matkalaiset palasivat Vadstenaan marraskuussa 1462.120 

 

Yleiskokous liikutti birgittalaisia jälleen vuonna 1456, tällä kertaa Marienwoldin luostarissa Lü-

beckissä. Diariumissa kerrotaan, että vadstenalaiset olivat saaneet muilta luostareilta paljon pyyntö-

jä, mikä kertoo Vadstenan vahvasta asemasta. Nyt järjestettyyn kokoukseen matkustivat kenraali-

konfessori Mikael ja veli Magnus Unnesson, abbedissahan ei klausuurin takia saanut matkustaa, 

vaikka virallinen luostarin pää olikin. Yleiskokoukseen matkustaneiden veljien matka lopahti kui-

tenkin jo alkumatkasta, sillä kuningas ei halunnut päästää matkalaisia valtakunnan rajojen ulkopuo-

lelle.121 

                                                 
115 DV 544; 574; Klockars 1979, 34. 
116 DV 553. 
117 DV 673. 
118 DV 1029. 
119 DV 1017; 1029; 1031; 1096; 1098; 1115. 
120 DV 722. 
121 DV 667; 670. Tapausta käsitelty tarkemmin luvussa 3. matkustamiseen liittyvien ongelmien käsittelyn yhteydessä. 
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Munkalivin ja Naantalin luostareiden reformointia koskevien merkintöjen kaltaiset liikkumiskuva-

ukset löytyvät myös Danzigin Marienbrunnin luostarin ja Tallinnan Marientalin luostarin osalta. 

Huhtikuulta 1506 on merkintä kahden veljen, kenraalikonfessori Nils Ragvaldssonin ja veli Karl 

Bengtssonin matkasta kyseisiin luostareihin. Luostareista oli kysytty kirjeitse apua mm. klausuuri-

rikkomusten selvittämiseen.  Matkan vielä kestäessä saman vuoden elokuussa tuli Nilsiltä kirje Tal-

linnasta, jossa tämä ilmoitti vapaaehtoisesti luopuvansa kenraalikonfessorin asemastaan. Veljet pa-

lasivat matkaltaan Diariumin mukaan kaksi vuotta myöhemmin. He olivat kuitenkin jääneet koko 

ajaksi Tallinnaan, sillä Danzigiin ei ollut pääsyä Ruotsin ja Tanskan välisen sotatilan vuoksi.122 

Liikkuminen mahdollisesti vaikutti myös Vadstenan luostarin sisäisiin suhteisiin, tähän voisi viitata 

Nils Ragvaldssonin luopuminen kenraalikonfessorin tehtävästään. Diariumin myöhemmästä mer-

kinnästä käy ilmi, että hän oli 1506 luopuessaan kotiluostarinsa kenraalikonfessorin tehtävästä otta-

nut vastaavan tehtävän vastaan Tallinnassa. Hänet kuitenkin valittiin muutama vuosi paluunsa jäl-

keen takaisin Vadstenan kenraalikonfessorin tehtävään.123 

 

Munkaliv näkyi Diariumin liikkumiskuvauksissa jälleen vuonna 1510, kun diakoni Lars Bengtsson 

ja maallikkoveli Jöns Johansson matkustivat sinne yhdessä munkalivilaisen Peter Håkanssonin 

kanssa. Peter oli aikaisemmin tullut Vadstenaan mukanaan kirje, jossa oli pyydetty uusia asukkaita 

luostariin.124 Munkalivista saapui samoissa asioissa veli myös 1521: hän toi pyynnön saada pappis-

veli luostariin. Pyyntöön ei voitu vastata sodan takia. Munkalivista pyydettiin täydennystä luostari-

väkeen myös 28.7.1525, jolloin maallikkoveli saapui Vadstenaan mukanaan kirje, ja pyysi sisaria ja 

veljiä mukanaan luostariinsa.125 Vadstenassa liikkumista pyrittiin myös omaehtoisesti rajoittamaan. 

Toisinaan rajoitusten takana olivat kuninkaat, jotka estivät pääsyn alueidensa ulkopuolelle. 

 

Liikkumiseen pakotti toisinaan myös sääntöjen noudattaminen: elokuussa 1510 kerrotaan puolalai-

sesta Marientriumphin luostarista vihkimystä varten Vadstenaan tulleesta Andreaksesta. Tämä oli 

vihitty sääntökuntaan jo Puolassa, mutta vihkijänä oli tuolloin ollut luostarin kenraalikonfessori, ja 

nyt hänet vihki säännönmukaisesti piispa. Andreas oleskeli Vadstenassa melkein vuoden ja oli jat-

kuvasti esittänyt pyyntöjä veljien lähettämiseksi matkaan kotiluostarinsa reformoimiseksi. Touko-

kuussa 1511 Andreas lähti matkaan yhdessä maisteri Olof Johanssonin Guten ja Jöns Nilsson Rävin 

kanssa, joiden tarkoitus oli reformoida puolalaisluostari. Osa veljistä oli kuitenkin tätä vastaan, sillä 
                                                 
122 DV 974; 980; 997. Avunpyyntökirjettä on lainattu Gejrot 1996, 404-405n. 
123 DV 1010. 
124 DV 1006. 
125 DV 1072; 1103. 
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he eivät luottaneet Jöns Räviin! Veljien kerrotaan palanneen takaisin Vadstenaan 28.6.1513. He 

eivät olleet kahden vuoden matkansa aikana saaneet aikaan juuri mitään, sillä eivät tulleet toimeen 

keskenään.126 Samanlaiseen luonnehdintaan viittaavat myös Carl Silfverstolpe ja Martin Berntson: 

Jöns Nilsson ei ollut luostarissaan pidetty mies, Silfverstolpen mukaan kenraalikonfessori oli jopa 

kerran ekskommunikoinut hänet.127 

 

Liikkuminen ei aina ollut yksinkertaista, vaikka säännöissä tai käytännöissä ei olisikaan ollut mi-

tään epäselvää. Kysymyksiä tässä tapauksessa herättää, miksi epäluotettavana pidetty Jöns Nilsson 

ylipäänsä lähetettiin matkalle. Voi myös kysyä, noudatettiinko matkalle lähtijöissä yleensä jonkin-

laista sosiaalista koodistoa matkalaisten keskinäisen sopuisuuden kannalta, vai millä perusteella 

matkaan lähtijät valittiin. On myös mahdollista, että luostarin ilmapiiriä helpotti, mikäli kaksi kiis-

tapukaria lähetettiin matkalle luostarin arkea sotkemasta. Tällöin vadstenalaisten kovasti arvosta-

masta sääntökunnan edusta ei tosin olisi kyse, vaan pikemminkin oman elämän helpottamisesta. 

Diariumin perusteella lisätietoa ongelmallisista matkaseuralaisista ei kuitenkaan saada. 

 

Sääntökunnan tilanne ei vaikuta olleen muuallakaan helppo, sillä syyskuussa 1514 Vadstenaan saa-

pui kaksi veljeä Marienkronista Saksasta. Mukanaan heillä oli monia kirjeitä ja hoidettavanaan vaa-

rallisia asioita. He pyysivät itkien, että kaksi vadstenalaisveljeä lähetettäisiin heidän mukaansa Ma-

rienkroniin selvittämään asioita paikallisen piispan ja luostariyhteisön välillä, sillä piispa oli eks-

kommunikoinut yhteisön. Kaksi vadstenalaista, Nils Amundsson ja Erlend Sigvarsson, lähtivät sekä 

sisarten että veljien toiveesta auttamaan sääntökuntaveljiä ja -sisaria Saksaan. Veljet palasivat loka-

kuussa 1515 mukanaan tilannetta kuvailevia kirjeitä sekä piispalta että Marienkronin luostarilta. 

Lisäksi veljet toivat mukanaan kaksi päätä kölniläisestä 11 000 neitsyen reliikkikokoelmasta, mikä 

osoittaa, että matkoilla pystyttiin hoitamaan myös muita kuin ensisijaisesti matkan aiheena olleita 

asioita.128 Myös Johan Korneliusson palasi Vadstenaan 14.10.1526 kirje mukanaan.129 Kirjeillä py-

rittiin mielestäni ylläpitämään toimivaa kommunikaatioverkostoa, Fransiskaanien verkostoja tutki-

nut Jens Röhrkasten näkee saman pitävän paikkansa myös fransiskaanien osalta.130 

 

Liikkumista luostarin asioissa näyttää säädelleen, samoin kuin Roomaan matkustamistakin, henki-

löiden luotettavuus ja kyvykkyys. Birgittalaisten liikkumista voi verrata muihin keskiajan sääntö-
                                                 
126 DV 1008; 1012; 1021. 
127 Silfverstolpe 1898, 145-146; Berntson 2003,  
128 DV 1030; 1031, 1034: ”insuper duo capita reliquiarum sanctarum de illa sacratissima xi milium virginum Agrippien-
si Colonia quiscencium societate secum reportaverunt.” 
129 DV 1113. 
130 Röhrkasten 2010, 312. 
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kuntiin, jotka kamppailivat samanlaisten laajojen organisaatioiden hallinnassa pitämiseen liittyvien 

kysymysten kanssa. Fransiskaaneilla, jotka myös liikkuivat paljon, tiettyjen ihmisten matkustami-

sesta tietyllä alueella oli selvästi etua, sillä he tunsivat paitsi reitit myös ihmiset. Myös kielitaidon 

merkitys tulee ottaa keskiajan Euroopan liikkumista tarkasteltaessa huomioon. Jens Röhrkasten 

puhuu fransiskaanien osalta erityisistä lähettiläistä, ja osa luostareista oli varattu nimenomaan mat-

kustaville fransiskaaniveljille. Näkisin birgittalaisten Vadstenan yleiskokouksen päätöksissä saman-

kaltaista tendenssiä rajoittaa asioiden hoitaminen ja liikkuvuus tietyille yksilöille. Samaan viittaavat 

myös Diariumin kuvaukset, joissa sama henkilö matkustaa usein. Birgittalaisilla fransiskaanien kal-

taisten lähettiläiden tai sääntökunnan omien sanansaattajien käyttäminen ei kuitenkaan ollut yhtä 

laajaa jo luostarisäännön rajoitustenkin takia.131 

 

Röhrkastenin mukaan fransiskaanien kommunikaatioverkostot laajenivat ja kehittyivät sääntökun-

nan levitessä, ja mielestäni saman voidaan katsoa pitävän paikkansa myös birgittalaisten osalta ty-

tärluostareiden, kuten Maribon ja Marientalin perustamisen myötä. Tanskassa sijainneen Maribon 

myötä – Vadstenalla ja Maribolla oli hyvät suhteet – myös kauempana pohjoisessa sijainneen Vads-

tenan edut olivat paremmin hallinnassa. Maantieteellistä eristäytyneisyyttä paikkasi myös Rooman 

residenssi. Röhrkasten korostaa, että koheesion kannalta hierarkkinen rakenne muodostui fransis-

kaaneille tärkeäksi. Myös birgittalaisilla on havaittavissa samansuuntaista kehitystä, kun Vadstenan 

roolia sääntökunnan keskuksena korostettiin yleiskokouksessa. Hyvien yhteyksien pitämistä voi 

mielestäni fransiskaanien tavoin pitää erittäin tärkeänä myös birgittalaisille.  Röhrkastenin mukaan 

koheesiota pyrittiin pitämään fransiskaaneilla yllä uskonnollista elämää koskevilla säännöillä, ja 

sama näkyy selvästi Diariumin kuvauksissa neuvon kysymisestä emoluostarilta. Myös kommuni-

kaatiota pyrittiin säännöstelemään ja siten ylläpitämään yhtenäisyyttä eri luostareiden kesken. Mie-

lestäni samoin voidaan katsoa birgittalaisten tarkkojen klausuurisäädösten pyrkineen sääntökunnan 

ja yksittäisten konventtien yhtenäisyyden ylläpitämiseen ja siten kontrolliin.132  

 

Kontrollista muodostui myös fransiskaaneilla tärkeä tekijä kommunikaatioverkoston synnyssä. 

Fransiskaaneilla tämä näkyi lähettien aseman korostamisena ja tavallisten veljien ja noviisien kom-

munikaation rajoittamisessa. Myös birgittalaisten klausuuri pyrki kommunikaation rajoittamiseen, 

paitsi ulospäin luostarista, myös erityisen tarkasti veljien ja sisarten välillä. Toisaalta on otettava 

huomioon myös käytännön liikkuvuus eli niin ihmisten kuin uutistenkin liikkuminen yhteisön ja 

valtakunnan sisällä. Anu Lahtinen on tutkimuksessaan Flemingin suvun naisista 1400–1600-

                                                 
131 Röhrkasten 2010, 310, 311-313. 
132 Cnattingius 1963, 167; Röhrkasten 2010, 310, 311-313, 319, 322. 
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luvuilla korostanut, että sukutietoisuus säilyi monesti luostariin astuttuakin, ja tämä näkyy myös 

esimerkiksi abbedissa Anna Fickesdotterilla. Vaikka luostariin astuvan pitikin periaatteessa katkais-

ta vanhat siteensä yhteiskuntaan, ja birgittalaistenkin kommunikaatiosäännöt olivat tiukat, pitivät 

luostarin asukkaat edelleen yhteyttä perheisiinsä esimerkiksi kirjeitse.  Röhrkastenin mukaan kom-

munikaatioverkoston rakentaminen ja kontrolli takasivat viime kädessä uskonnollisen yhteisön sel-

viytymisen muuttuvassa maailmassa, ja uskon myös Lahtisen esille tuoman maallisten kommuni-

kaatioverkostojen säilymisen olleen tärkeää vadstenalaisille. Diariumissa tämänkaltainen liikkuvuus 

ei ole näkyvillä, mutta muista lähteistä, kuten kirjeistä, sen merkitys vaikutuskanavana nousee esil-

le.133 

 

2.4. Muut liikkumistapaukset 

Luostarin asioiden hoitaminen vaati toisinaan klausuurin ylittämistä myös maallisissa asioissa. 

Muiksi liikkumistapauksiksi olen luokitellut muut kuin Roomaan tai tytärluostareihin suuntautuvat 

matkat, pois lukien jo aikaisemminkin mainitut kirkolliskokousmatkat. Kategorian liikkumistapauk-

set koostuvat arkisista asioidenhoitoon liittyvistä tehtävistä, joista suurin osa on maallisia tehtäviä; 

samankaltaista liikkumista kuin muillakin maanomistajilla. Muissa liikkumistapauksissa nousi esille 

Vadstenan luostarin rooli paikallisena keskuksena, jolla oli myös maaomistuksia. Muut liikkumis-

tapaukset ryhmään liittyvät tapaukset saattavat olla myös poikkeuksellisia ja kertaluontoiseksi jää-

viä asioita, joita ei Diariumissakaan pidetä arkipäiväisinä, vaan pikemminkin niitä pyritään kovasti 

perustelemaan. 

 

Säännön mukaan kenraalikonfessori saattoi poistua luostarista ainoastaan erittäin tärkeissä asioissa, 

lisäsäännön (Addiciones prioris Petri) mukaan myös, jos hänet kutsuttiin kirkollisissa asioissa tai 

sellaisissa asioissa, joita ei voida hoitaa luostarin asiamiehen välityksellä. Säännössä puhutaan ensi-

sijaisesti kenraalikonfessorin liikkumisesta, ja hänen mahdollisista seuralaisistaan. Juuri priori Pet-

rin Addiciones-kokoelman näkyyn viitataan Diariumissa vuonna 1442, kun kenraalikonfessorin ja 

Hans Borkvardssonin piti ottaa takaisin haltuunsa tilukset Vapnössä ja Torupissa; ritari herra Axel 

Peterson pakotti omalla toiminnallaan veljet liikkumaan, sillä oli epäoikeudenmukaisesti pitänyt 

tiluksia hallinnassaan. Matka jäi Diariumin mukaan kuitenkin tuloksettomaksi: ”Kuitenkaan tästä ei 

hyödytty mitään”. 134 

 

                                                 
133 Lahtinen 2007, 21, 127-128; Röhrkasten 2010, 327, 329. 
134 DV 525: “Qui quasi nichil profecerunt”; Reg. Salv. XI; Nyberg 1974, 108; Gejrot 2000, 71-72. 
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Toinen vastaavankaltainen tapaus, jossa luostarin asioissa vaadittiin tavallisesta poikkeavaa liikku-

mista - tästä kertovat merkinnän yhteydessä esitetyt perustelut - on tammikuulta 1446. Tuolloinkin 

kyse oli luostarin näkökulmasta omaisuuden puolustamisesta. Veljet, jo edellisen tapauksen yhtey-

dessä toiminut pappi Hans Borkvansson ja maallikkoveli Johan Magnusson - molemmat lukeneita 

miehiä - matkustivat tuolloin Tukholmaan huolehtimaan omaisuudestaan. Tällä kertaa matka oli 

edellistä onnistuneempi, sillä he saivat takaisin joitain luostarin näkökulmasta epäoikeudella vietyjä 

tiloja. Diariumissa kuitenkin perustellaan matkaa huolella: kukaan sekulaaripapeista tai maallikoista 

- joita samankaltaiset klausuurisäädökset eivät sitoneet - ei halunnut ottaa asiaa hoitaakseen ja tilan-

ne oli vakava ja kiireellinen, joten ”veljet ja sisaret yksimielisesti päättivät” lähettää kyseiset veljet 

asia hoitamaan. Olennaista oli, että säännön katsottiin sallivan tämän.135 

 

Maanomistustapausten perusteella voisi olettaa erityisesti Hans Borkvanssonilla olleen sellaista 

asiantuntemusta, jota tarvittiin tämänkaltaisen tilanteiden hoitamisessa, sillä hän oli mukana mo-

lemmilla kerroilla. Liikkumista saattoi säädellä paitsi asema luostarissa, myös henkilökohtaiset 

ominaisuudet ja taidot, sekä kenties harjaantuneisuus tietynlaisten kysymysten hoidossa. Birgittalai-

set suhtautuvat Diariumin perusteella vakavasti liikkumasäädöksiin, niin kutsumatta tulleisiin sisa-

riin ja veljiin kuin mahdollisiin klausuurin rikkomisiinkin. Normaalin matkustuksen yhteydessä 

sääntöä ei tuoda esille, mutta erityistapauksissa, joita Diariumiin mahtuu muutamia, perusteet liik-

kumiselle tuodaan selkeästi esille. 

 

Toisinaan liikkumiskuvauksen syyksi annettaan valtakunnan poliittinen tilanne, kuten vuonna 1446, 

jolloin sama pari, Hans Borkvardsson ja Johan Magnusson, matkusti Tukholmaan Suomen alueita 

koskevissa läänitysasioissa. Paikalla oli muitakin: kuninkaan lisäksi kirkon edustajia ja herroja koko 

valtakunnasta. Veljien onnistui saada luostarille takaisin sille kuuluvat läänitykset, ja Johan palasi 

Vadstenaan. Hans puolestaan jatkoi Suomeen selvittämään läänityksiä Naantalin luostarin kanssa. 

Hän jäi talveksi Naantaliin, mutta sairastui vakavasti kuumeeseen ja kuoli matkalla.136 

 

Osa Diariumin liikkumista käsittelevistä merkinnöistä jää informaationsa puolesta irrallisiksi ja 

vaille suurempaa merkitystä tarkemman kuvauksen puuttuessa. Yksi tällainen merkintä on vuodelta 

1408: siinä kerrotaan klausuurin ulkopuolisen veljen, Botvildin, menehtyneen luostarin asioiden 

hoitamiseen liittyneellä matkalla Upplantiin. Matkan sisällöstä ei ole tarkempaa kuvausta.137 Dia-

                                                 
135 DV 560: ”fratribus et sororibus unanimi consensu”; Gejrot 2000, 72-73. 
136 DV 563. 
137 DV 162. 
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riumissa on myös yksi terveydenhoitamiseen liittyvä kuvaus: 1434 elokuussa veli Ryningin maini-

taan matkustaneen luostarin luvalla Danzigiin jalkojaan parantamaan.138 Kanoninen laki tarjosi toi-

saalta Salosen mukaan mahdollisuuden vapautukseen luostarin päivittäisistä rutiineista tai siirtymi-

sen sukulaisten luo elämään rauhallista elämää, mikäli yksilön terveydentila niin vaati. Myös peni-

tentiariaatin aineistossa on säilynyt joitakin hakemuksia, joissa yksilö pyytää vapautusta luostarin 

päivärutiineista terveyteensä vedoten, vaikkeivät nämä hakemukset tavallisia olleetkaan.139 Rynin-

gin tapaus on sikäli kiinnostava, että se on Diariumissa yksittäistapaus. Herää kysymys, oliko ter-

veydenhoitamiseen liittyvä matkustaminen yleistä, mutta siitä ei vain mainittu Diariumissa, vai oli-

ko Ryningillä jokin erityinen asema, joka antoi mahdolliseen yksityisluonteiseen matkaan. 

 

Yksittäistapaukseksi jää myös maininta ”ostosmatkasta”. Helmikuussa 1406 on maininta herra Tyr-

neristä, joka palasi (lähtöä luostarin asioissa ei noteerata) Pariisista kirjaostosten kanssa. Kyseessä 

oli Tyrnerin suureksi osaksi omilla rahoilla ostamista teoksista, jotka hän lahjoitti luostarille.140 Kir-

jallisissa asioissa liikuttiin Vadstenasta myös vuonna 1491, kun pappisveli Peter Ingmarsson ja 

maallikkoveli Gert matkustivat Lübeckiin huolehtimaan Birgitan näkyjä sisältävien kirjojen paina-

tuksesta. He palasivat luostariinsa vuotta myöhemmin. Matkalla vietettyä vuotta ei tarkemmin ku-

vailla, painopiste Diariumissa on painettu tuote ja sen kuvailu.141 

 

Vadstena houkutteli paljon pyhiinvaeltajia, mutta kuninkaiden ja muiden valtaapitävien vierailuja 

lukuun ottamatta niitä ei yleensä noteerata Diariumissa, ja olen jättänyt Vadstenaan suuntautuvan 

pyhiinvaeltajien liikkumisen graduni aiherajauksen ulkopuolelle. Eräs mielenkiintoinen tapaus on 

kuitenkin vuodelta 1406 tammikuulta. Tuolloin Roomasta saapui Vadstenaan piispa, maisteri Ro-

bertus, joka matkasi Skotlantiin kirkon asioissa. Hän oli tullut Ruotsiin meritse ja joutunut matkal-

laan pahaan myrskyyn, josta kuitenkin selvisi yhdessä muiden matkustajien kanssa luvattuaan vie-

railla Birgitan talossa. Hän koki pelastuksensa pyhimyksen suojelukseksi. Päästyään mantereelle 

hän vieraili Vadstenassa Birgittaa kohtaan kantamansa arvostuksen takia katsomassa reliikkejä. 

Vadstenassa hän kertoi veljille paitsi kunnioituksestaan Birgittaa kohtaan, myös kuurian tilanteesta 

ja paavin birgittalaissääntökunnalle myöntämistä aneista.142 Kokonaisuudessaan pitkähkö merkintä 

antaa viitteitä aikalaisten tavasta ymmärtää matkustus ja erityisesti myrskyistä selviäminen johda-

tukseksi. Samalla se kertoo myös yksilön Birgittaa tuntemasta kunnioituksesta. Birgittalaisten osalta 
                                                 
138 DV 442: ”pro reparacione tibie”. 
139 Salonen 2008, 118, 123. 
140 DV 139. 
141 DV 889. 
142 DV 137. Kuningas Vadstenassa, ks. esim. DV 686. Piispan vierailu Vadstenassa, ks. esim. DV 720; Krötzl 1994, 86-
87; Salonen 20001, 225. 
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ei Diariumissa kuvailla vastaavia myrskystä pelastumisia, mutta Diariumin yksityiskohtaisesta ku-

vailusta voi päätellä maisterin kertomuksen sopineen yhteen myös vadstenalaisten maailmankuvan 

kanssa. 

 

Jo Naantalin luostarin asioita Kalmarissa hoitanut ja valtakunnan mahtimiesten kanssa asioinut veli 

Åkella Jönsson esiintyy myös muissa kuin luostarimaailman asioihin liittyvissä liikkumiskuvauksis-

sa. Suhteet, jotka hänellä ilmeisesti valtakunnan mahtimiehiin oli, saattoivat vaikuttaa siihen, että 

hänen piti vuonna 1442 jättää asemansa luostarissa piispan viran takia. Liikkuminen tällaisessa asi-

assa ei ollut aivan yksinkertaista, vaikka hyväksyttyä olikin, sillä Diariumissa kuvaillaan melko 

tarkasti tapahtumien kulkua. Veli Åken kerrotaan noudattaneen tuomiokapitulin pyyntöä piispuu-

desta, ei niinkään omaa haluaan jättää luostarielämä. Hänen kerrotaan kulkeneen ulos luostarista 

väliaidassa olevan portin kautta vastaanottaakseen uuden virkansa.143 Tällaista mainintaa ei ole ke-

nestäkään matkustavasta tai toiseen luostariin siirtyvästä veljestä tai sisaresta, mikä osoittaa piispak-

si siirtymisen ja luostarielämän pysyvämmän jättämisen selvästi eroavan muista liikkumistapauksis-

ta, joissa yksilö edelleen säilyi luostarin asukkaana. 

 

Valinta kirkon virkaan tai hallintoon on aiheuttanut Diariumin mukaan luvallista liikkumista myös 

vuonna 1454, kun veli Olof Gunnarsson Vadstenasta valittiin piispaksi. Olof itse oli haluton astu-

maan tehtävään, mutta kuninkaan, tuomiokapitulin ja konventin pyynnöstä suostui kuitenkin. Tä-

män jälkeen hän matkusti ensin Västeråsiin hoitamaan viran vastaanottamiseen liittyviä asioita, 

mutta palasi vielä luostariin. Klausuurista hän poistui lokakuussa (piispuudesta oli ilmoitettu kesä-

kuussa) ja sai piispan vihkimyksen.144 Klausuurin ja ympäröivän maailman rajat saatettiin ylittää 

myös käänteisessä järjestyksessä, kuten merkintä vuodelta 1541 kertoo. Veli Johan Korneliusson, 

joka oli ollut kolme vuotta kappalaisena Svanshalsista, palasi takaisin: ”hänet vastaanotettiin hyväs-

sä yhteisymmärryksessä”.145 

 

Protestanttisen reformaation vaikutus 1520-luvun lopulta alkaen näkyy, jos ei suoraan mainittuna, 

niin ainakin aikaisempaan nähden hieman muuttuneissa liikkumiskuvauksissa. Klausuuria alettiin 

rikkoa enemmän asioissa, jotka eivät aikaisemmin Diariumissa näkyneet. Eräs tapaus on lokakuulta 

1525, jolloin veli Bengt Petersson lähti kuningas Kustaa Vaasan vaatimuksesta Lappiin ”ohjaamaan 

lappalaista väkeä kristinuskoon”. Reformaation toteumista Ruotsissa tutkineen Martin Berntsonin 

                                                 
143 DV 521. 
144 DV 654. 
145 DV 1176: ”et receptus est in bona concordia”. 
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mukaan aikaisemmassa tutkimuksessa kyseinen vadstenalaisveljen matka on nähty yhtenä osoituk-

sena kuninkaan suunnitelmallisesta luostarilaitoksen alasajosta, mutta Berntson ei näe tapausta yk-

siselitteisenä reformaation vaikutuksena. Hänen mukaansa Vadstenan luostarilla oli ollut jo aikai-

semmin, 1400-luvulla, yhteyksiä saamelaisten parissa tehtävään lähetystyöhön. Diariumissa näitä 

yhteyksiä ei kuitenkaan tuoda esiin. Berntson tuo myös esille, että Linköpingin piispa Hans Brask 

oli jo aikaisemmin kritisoinut Vadstenasta saamelaisten pariin tehtyä lähetystyötä, kun samaan ai-

kaan Munkalivin birgittalaisluostari oli jäänyt vaille pyydettyä vahvistusta. Saamelaislähetystyön ei 

voi katsoa yksiselitteisesti olleen pois tytärluostarilta, mutta piispa ilmeisesti näki lutherilaisen opin 

vaikuttaneen turhan höllään lähetyspolitiikkaan.146 Tapaus kuitenkin mielestäni osoittaa, että luosta-

riväelle, erityisesti veljille, saatettiin antaa uusia tehtäviä ja heidän toimintamahdollisuuksiaan lisätä 

klausuurin ulkopuolella tapahtuviksi.  

 

Selvä viittaus uudenlaiseen uskonnolliseen tilanteeseen on kuvattu tammikuussa 1529, kun kenraa-

likonfessori Nils Amundssonin kerrotaan matkustaneen yhdessä veli Torstenin ja veli Peterin kans-

sa Skänningeniin kirkolliskokoukseen luterilaisia vastaan. He palasivat helmikuun puolivälissä.147 

Toinen kuvaus on esimerkiksi heinäkuulta 1544, jolloin neljä veljeä kutsuttiin kuninkaan luokse 

Linköpingiin. Kaksi heistä palasi heinäkuun lopulla, toiset kaksi jatkoivat vielä Tukholmaan kunin-

kaan mukana ja palasivat syyskuussa. Syystä ei mainita sen tarkemmin.148 Tapauksesta näkyy kui-

tenkin, että kuninkaalla oli yhä enemmän valtaa myös kirkollisissa asioissa, ja hän saattoi määrätä 

luostarin asukkaiden liikkumisista. 

 

Ruotsin valtiovalta lisäsi kontrolliaan valtakunnan noin viidestäkymmenestä luostarista vuosien 

1523–1527 aikana. Kysymys oli toisaalta keskiaikaisen, kruunun oikeutta puuttua luostarin asioihin 

korostaneen perinteen jatkumisesta, toisaalta uudenlaisten säännösten ulottamisesta koskemaan 

myös luostareita. Yksi tällaisista luostareiden asemaan vaikuttaneista toimenpiteistä oli Berntsonin 

mukaan luostareiden omaisuuden haltuunotto, jota voidaan pitää ensimmäisenä toimenpiteenä ja 

osana kehitystä, joka myöhemmin johti kohti luostareiden hajottamista ja valtion kontrollin lisää-

mistä. Vadstenan luostari toimi Ruotsissa pisimpään, vuoteen 1595 saakka. Berntson kuitenkin ko-

rostaa, että suurisuuntaisesta suunnitelmallisuudesta omaisuuden takavarikoinnissa tuskin oli vielä 

kyse. Luostareiden omaisuuden haltuunotto aloitettiin 1523–1524, jolloin kruunu keräsi ”hopea-

takavarikkoina” luostareiden omaisuutta itselleen. Omaisuuden haltuunoton toteuttajat vetosivat 

                                                 
146 DV 1107: ”ad inducendum populum Lapponicum ad divinum cultum”; Berntson 2003, 78-79. 
147 DV 1129. 
148 DV 1150; 1195. 
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evankeliseen opetukseen ja reformaattori Martin Lutherin kirjoituksiin; lisäksi kirkon edustajille 

huomautettiin, että ei edustanut kovin hurskasta käytöstä, mikäli kirkon omaisuudesta ei haluttu 

luopua vaaran uhatessa kansaa. Tällaisten perustelujen edessä hengellisen säädyn edustajien voi 

katsoa olleen melko voimattomia. Omaisuuden takavarikoinnin voi katsoa vaikuttaneen myös Vads-

tenan luostarin toimintaan varallisuuden vähenemisenä ja uudenlaisena henkisenä ilmapiirinä. Väs-

teråsin kesäkuussa 1527 pidettyjen valtiopäivien jälkeen luostareiden asema muuttui selvästi ja ti-

lanne kehittyi niin, että vuonna 1595 Ruotsin valtakunnassa sanouduttiin viralliselta taholta tiukasti 

irti katolilaisuudesta. Tuolloin häädettiin myös viimeisen valtakunnassa toimivan luostarin, Vadste-

nan sisaret jättämään kotiluostarinsa.149 

 

Diariumin liikkumiskuvausten pohjalta voi rakentaa kuvan leviävästä sääntökunnasta, joka tukeutuu 

vahvasti Vadstenaan keskusluostarina. Tämä näkyy niin Vadstenan aktiivisessa roolissa uusien 

luostareiden perustamisessa ja niiden asuttamisessa ja opettamisessa, kun aktiivisena Roomaan 

suuntautuvana liikkumisenakin. Liikkuminen oli määrällisesti niin runsasta luostarin alkuajoista 

1500-luvun loppupuolelle saakka, että sitä voi pitää olennaisena osana varsinkin Vadstenan birgitta-

laisluostarin arkea. Diariumin voi luostarin ”päiväkirjana” olettaa heijastavan luostarin asukkaille 

tärkeitä kysymyksiä, joten sitä voi mielestäni pitää tältä osin luotettavana ainakin liikkumisen run-

sautta ja siihen suhtautumista kuvaavana lähteenä. 

 

Liikkumiseen vaikuttivat toisaalta ulkoiset tekijät, kuten valtakuntien väliset sodat tai kuninkaiden 

asettamat rajoitteet, toisaalta liikkumista rajoitettiin yhteisön omasta toimesta, vailla ilmeisiä ulkoi-

sia määräyksiä. Jonkinlaisena liikkumisen rajoittamisena voi pitää myös sitä, että matkustaminen 

jää tiettyjen henkilöiden kontolle. Välillä rajoja yritettiin myös kiertää, ja näissä tapauksissa liikku-

mista perusteltiin erittäin voimakkaasti, jotta se saataisiin mahtumaan hyväksyttyihin rajoihin, mutta 

rajoitteet, joko näkyvät tai henkiset, olivat silti kuitenkin läsnä. 

                                                 
149 Berntson 2003, 11, 68-74, 81-82, 149, 156. Berntson 2003 tarjoaa kattavan esityksen reformaation vaikutuksesta 
luostareiden toimintaan. 
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3. LIIKKUMISEN RAJAT 

3.1. Stabilitas loci - pysyikö luostariasukas paikallaan? 

Valtaosa Diariumin merkinnöistä käsittelee liikkumista neutraalisti, mutta joukkoon mahtuu myös 

ongelmatilanteiden kuvaamista. Luostarilupaus tehtiin lähtökohtaisesti koko eliniäksi, ja siinä luvat-

tiin köyhyyttä, kuuliaisuutta ja selibaattiin sitoutumista. Tällä tarkoitettiin symbolista kuolemaa ja 

maailman hylkäämistä: luostariin astuessaan ihminen sai uuden elämän, ja vanhat maalliseen yh-

teiskuntaan sitovat kahleet oli hylättävä. Periaate oli peräisin benediktiiniläissäännöstä. Sitoutumi-

nen kuuliaisuuteen ja maallisen elämän hylkääminen merkitsi paitsi elämäntavan muutosta, myös 

sitoutumista elämiseen samassa paikassa, jossa oli luostarilupauksensa antanut. Stabilitas loci, klau-

suurin sisällä pysyminen, sitoi sääntökuntien jäsenet tiukasti omaan luostariinsa muutamin poik-

keuksin. Munkki tai nunna ei saanut omine lupineen poistua luostarista eikä vaihtaa toiseen, joko 

saman tai eri sääntökunnan luostariin, mikäli mahdollisia ongelmia luostarielämään sopeutumisessa 

ilmeni. Apostasia eli luvaton poistuminen luostarista johti kanonisen lain mukaan automaattisesti 

ekskommunikaatioon eli kirkonkiroukseen. Käytännössä apostasialla saatettiin viitata myös uskos-

taan luopumiseen tai pappisuran jättämiseen, mutta luostareiden yhteydessä sillä viitataan yleensä 

luvatta poistumiseen.150  

 

Historiallisesti kaikkia luostarin ulkopuolella vaeltavia munkkeja ei ole pidetty karkureina, vaan 

1100-luvulle asti heihin viitattiin toisinaan nimityksellä gyrovagi. Näillä liikkuminen oli elämäntapa 

ja keino oman hengellisyyden toteuttamiseen. Suurelta osin benediktiiniläissääntökunnan ja koko 

läntisen luostarilaitoksen suuren vaikuttajan Benedictus Nursialaisen (n. 480–543) nuivan ja liikku-

via munkkeja kohtaan kriittisen suhtautumisen takia gyrovagit kuitenkin hävisivät vähitellen. Laiton 

liikkuminen, kuten apostasia on siis selvästi erotettava gyrovagien elämäntapaan liittyvästä liikku-

misesta.151 Gyrovagien perinne vaikutti kuitenkin luostarihengellisyyden taustalla stabiiliuden rin-

nalla ja näkyi näkemykseni mukaan liikkuvan hengellisen väestön elämässä. 

 

Sisaret ja veljet birgittalaisluostareissa liikkuivat, tämä käy selvästi ilmi Diariumista. Liikkumista ei 

yleensä pidetty ongelmallisena, vaan se saatettiin nähdä jopa säännön edellyttämänä toimintana, 

kuten aktiivinen Roomaan ja tytärluostareihin matkustaminen osoittaa. Sallitulla liikkumisella oli 

kuitenkin tiukat rajat, joihin yksilön edellytettiin sopeutuvan. Rajat nousivat pinnalle silloin, kun 

                                                 
150 CIC II X 3.31.24, VI 4.24.2;  Logan 1996, 9; Svec 2003, 186, 192; Hanska & Salonen 2004, 187; Heikkilä 2004, 58; 

Hedegård 2004, 103; Svec Götschi 2007, 97; Salonen & Schmugge 2009, 32-33. 
151 Logan 1996, 2. 



 

43 
 

luostarin asukas ei noudattanut stabilitas locin periaatetta, kuten luostarista toiseen siirtymisen eli 

transituksen ja luostarista karkaamisen eli apostasian yhteydessä. Myös sukupuoli asetti omat ra-

joitteensa sille, minkälainen liikkuminen oli hyväksyttyä. Tarkastelen liikkumisen rajoituksia näi-

den kolmen näkökulman avulla. 

 

Myös hyväksyttyyn matkustamiseen ja liikkumiseen liittyi paikoin ongelmallisia piirteitä. Birgitta-

laisten piirissä matkustettiin säännöllisesti Roomaan ja birgittalaisilla oli siellä myös oma talo, josta 

käsin hoidettiin Pyhän Birgitan kanonisaatioprosessiin ja muihin käytännön asioihin liittyviä kysy-

myksiä. Yleensä nämä matkat sujuivat hyvin ja ne nähtiin osana ainakin tiettyjen birgittalaisveljien 

luostarielämää, kuten edellisessä luvussa on selvitetty.152  Rooman matkailu paitsi edesauttoi sään-

tökunnan asioita kristikunnan keskuksessa, myös toisinaan aiheutti ongelmia: eräs birgittalaisveli 

aiheutti hämmennystä kotiluostarissaan Vadstenassa poikkeuksellisesti liikkumattomuudellaan. 

Erään Rooman-matkan yhteydessä kahden vadstenalaisveljen, Peter Ingmarssonin ja Peder Måns-

sonin, piti saada takaisin haltuunsa pyhän Birgitan talo. Syynä erikoiselta kuulostavalle tarpeelle oli 

veli Bartoldus Leonis, Diariumin sanojen mukaan ”väkivaltahallitsija”, joka ei suostunut lähtemään 

talosta takaisin Vadstenan luostariin, vaikka hänelle oli jo aikaisemmin lähetetty palaamiseen kehot-

tava kirje. Bartoldus kieltäytyi lähtemästä talosta vastoin tahtoaan ja ryhtyi toimiin häätämisensä 

estämiseksi: hän hankki paavi Julius II:lta luvan hoitaa taloa loppuelämänsä. Tässä tehtävässä hän 

kuitenkin Diariumin mukaan ”osoitti olevansa erittäin epäluotettava, kuten nähdään”.153  Bartoldus 

oli lähetetty Roomaan Birgitan taloon vahdiksi vuonna 1506, mutta oli jo silloin joutunut vaikeuk-

siin: hänet oli vangittu ja sittemmin vapautettu. Hildebrandin mukaan Bartoldin oli järjestänyt van-

kilaan ja lisäksi vielä uhannut kuolemalla uppsalalainen kirkonmies Laurentius Erici.154 

 

Roomassa Peder Månsson ja Peter Ingmarsson tapasivat Bartoldin, joka toimi Birgitan talonvahtina. 

Mahdollisesti birgittalaisten talossa ei ollut tarpeeksi hoidettavaa, sillä Bartoldus oli ottanut huoleh-

dittavakseen neljä muutakin kiinteistöä. Ilmeisesti huomion jakaminen ei ollut birgittalaisten näkö-

kulmasta kannattanut, sillä näky oli surkea. Ilmeisesti talossa yöpyneet vieraat olivat käyttäneet 

taloa maallisiin tarkoitusperiin, ja veljet löysivät talosta ”tuskin hyvää sänkyä”. Bartold oli aiheutta-

nut paljon harmia ja hänen kintereillään olleet velkojat olivat jo myyneet tämän hevoset. Bartold 

osoittautuikin raha-asioissa melko epäluotettavaksi ja Rooman suurkaupungin houkutusten vietä-

väksi. Raha-asiat vaikeuttivat myös pelastustöihin tulleiden veljien elämää, ja kulujen vähentämi-

                                                 
152 Hildebrand 1882, 215, 218;  Höjer 1905, 225-226. 
153 DV 998: ”vel pocius regimine”, ”et in hoc se infidelissimum exhibuit, ut videtur”; Risberg 1997, 7. 
154 DV 981; Hildebrand 1882, 240-241; Risberg 1997, 7. 
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seksi Petrus Ingmarsson lähti kohti Vadstenaa seuraavan vuoden (1509) toukokuussa. Peder Måns-

son toi maksukyvyn ongelmat esille kirjeessään Roomasta Vadstenaan 13.4.1510. Peder oli myös 

sairastunut matkatoverinsa kotiinpaluun jälkeen, mikä aiheutti lisävaikeuksia. Erimielisyydet Bar-

toldin kanssa jatkuivat edelleen: Bartold jopa jätti Pederin lukkojen taakse eikä suostunut päästä-

mään tätä sisään, rukouskirjan hän sentään viskasi ulos ikkunasta Pederille, joka joutui kertomansa 

mukaan majailemaan viisi viikkoa paikallisessa majatalossa!155 

 

Bartoldin tapaus osoittaa, että liikkumista pyrittiin säätelemään luostarin taholta. Mikäli yksittäinen 

sääntökunnan jäsen ei vapaaehtoisesti noudattanut sääntökunnan ylempien käskyjä, yritettiin häntä 

ohjeistaa puuttumalla tilanteeseen. Luostarisäännöt ja ylempien ohjeistus ei kuitenkaan ollut ainoa 

birgittalaisten liikkumista säätelevä taho, kuten Bartoldinkin tapaus osoittaa: omaan asian edistämi-

seen saatettiin hakea valtuutusta myös paavilta. Tässä tapauksessa Bartold näyttääkin toimineen 

transitusta eli siirtolupaa hakeneen munkin tavoin. Paavin lupa ei kuitenkaan nostanut häntä arvos-

telujen yläpuolelle, ja saattaa jopa olla, että vadstenalaiset eivät ole hyväksyneet heidän auktoriteet-

tinsa ylittämistä. Tähän viittaisi nuiva arvioi Bartoldin talonhoitokyvyistä. Ilmeisesti Bartoldin pe-

rimmäinen ongelma olikin auktoriteetin vastustaminen ja omin päin toimiminen, mutta tapaus osoit-

taa birgittalaisten liikkumisen luostarin asioissa aiheuttaneen myös ongelmia sääntökunnalle. 

 

Toisesta ongelmallisesta Rooman matkasta kerrotaan Diariumissa 5.9.1444. Tuolloin veljet Hans 

Borkvardsson ja Olof Petersson ryöstettiin matkallaan Rooman kuuriaan Wilsnakissa Saksassa. 

Hans Borkvardsson palasi saman tien Vadstenaan, mutta Diariumin mukaan Olof Petersson näki 

suuren vaivan hankkiakseen takaisin menetetyt kirjat ja muut tavarat. Apunaan hänellä oli Lübekin 

kaupunginraadilta saatu kirje, jonka sisältöön Diariumissa ei puututtu tarkemmin. Tapauksesta ker-

rotaan, että Olof joutui suurten vaikeuksien lisäksi myös hengenvaaraan. Vaivannäkö palkittiin, sillä 

hänen onnistui saada takaisin melkein kaikki varastetut asiat. Ilmeisesti koettelemukset ottivat ko-

ville, sillä hän oleskeli Marienwoldin ja Maribon luostareissa vuoden ajan.156 Saattaa myös olla, että 

huonot syys- ja talvikelit estivät Olofin palaamisen Vadstenaan. 

 

Koettelemuksista nousee esille, etteivät munkitkaan olleet liikkuessaan turvassa ryöstelijöiltä. Kiin-

nostavaa on myös, että veli Olof näki niin paljon vaivaa - ja lähteen mukaan joutui sen takia hen-

genvaaraan - saadakseen anastetut tavarat takaisin. Apunaan hän käytti myös maallisia auktoriteet-

                                                 
155 Peder Månssonin Roomasta Vadstenaan lähettämä kirje 13.4.1510. Kriittinen editio Risberg 1997, 13-17; Hildebrand 
1882, 242. 
156 DV 547; Höjer 1905, 218. 
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teja, tässä tapauksessa Lübekin kaupunginraatia. Diariumin ongelma tällaisia tapauksia kuvailtaessa 

on, että se pysyy hiljaa suurelta osin niin käytännöistä kuin syistäkin. Emme esimerkiksi tiedä, mi-

ten Olof otti yhteyttä raatiin, loukkaantuivatko ryöstön kohteeksi joutuneet veljet, tai mitä he itse 

ajattelivat tilanteesta. Kysymyksiä herättää myös, miksi matkakumppani palasi hetimiten Vadste-

naan ja Olof jäi yksin selvittelemään asioita. Oliko hän järkyttynyt, vai oliko kyse ainoastaan käy-

tännön toimista? 

 

Paitsi ryöstelijät, myös arvokkaammat tahot saattoivat asettaa esteitä birgittalaisten liikkumiselle. 

Diariumissa kerrotaan 28.3.1456 kuninkaan pysäyttämistä matkalaisista. Kenraalikonfessori Mikael 

ja veli Magnus Unnesson olivat lähteneet matkalle birgittalaisten yleiskokoukseen, johon heidät oli 

kutsunut Marienwoldin kenraalikonfessori. Kuningas kuitenkin esti etenemisen, koska ei halunnut 

päästää matkalaisia ulos valtakunnasta; merellä odotti ilmeisesti tanskalaisten laivasto.157 Tilanne 

Ruotsissa oli 1450-luvulla levoton, sillä pinnan alla kyti konflikti tanskalaisten kanssa. Myös Dia-

riumissa viitattiin valtakunnan tilanteeseen. Ongelmaksi muodostui myös matkan peruuntuminen 

viime hetkillä, sillä Vadstenasta ei ollut mahdollista ilmoittaa siitä Marienwoldiin ajoissa. Muut 

odottivat vadstenalaisia kokoukseen useamman viikon ajan, mikä tietenkin merkitsi ylimääräisiä 

kustannuksia. Odottaminen kertoo kuitenkin Vadstenan luostarin asemasta emoluostarina ja roolista 

birgittalaisverkoston keskeisenä vaikuttajana. Kuningas Karl Knutssonin ei kuitenkaan onnistunut 

estää koko ruotsalaista luostariyhteisöä jäämästä paitsi kokoustamisesta, sillä Naantalin birgittais-

luostarista saatiin lähetettyä edustajat kokoukseen. Nämä matkasivat Lyypekkiin laivalla joko suo-

raan Suomesta tai Baltian kautta. Yleiskokouksesta oli keskusteltu kirjeitse Vadstenan ja sisarluos-

tareiden välillä, joten kuninkaan puuttuminen merkitsi luostarin sisäisiin asioihin puuttumista.158 

Tämä osoittaa, että kanonisen lain säätelemään luostarielämään vaikutti myös valtakunnan tilanne ja 

poliittiset käskyt. 

 

Toinen tilanne, jossa muurien ulkopuoliset vallankäyttäjät puuttuivat hengellisen säädyn matkalai-

siin, on vuosien 1507–1508 vaihteesta. Diariumissa on 10.8.1508 merkintä, kuinka Roomaan edelli-

senä syksynä lähteneet veljet Johan Matsson ja Peder Månsson oli otettu vangeiksi. Asialla oli ollut 

Tanskan kuninkaan väki. Veljet oli vangittu merellä, mutta heidän oli kuljetettu ensin Gotlantiin, 

sieltä vankeina kuninkaan luo Kööpenhaminaan, jossa heitä pidettiin Diariumin mukaan viisi viik-

koa paikallisessa luostarissa. Koettelemusten jälkeenkään veljien ei sallittu jatkaa Roomaan asioi-

                                                 
157 DV 670. 
158 Valtakunnallisesta tilanteesta esim. DV 627; 659; 668; Klockars 1979, 67; Lamberg 2007, 281. 
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tansa hoitamaan, joten heidän oli palattava Vadstenaan.159 Tapaus osoittaa kuninkaan pelkojen 

tanskalaisista ruotsalaisten alueiden ulkopuolella pitäneen paikkansa. Poliittiset suhdanteet ja valta-

kunnan tilanne selvästi näkyvät Diariumin liikkumiskuvauksissa, ja oletettavasti niiden vaikutus oli 

vielä suurempi kuin Diariumin antaman kuvan perusteella voidaan olettaa, sillä Diariumissa ei 

yleensä ole mainittu niitä tilanteita, joissa matkaa on suunniteltu, mutta se on jäänyt tekemättä. 

Vadstenan asukkaiden piti joka tapauksessa jatkuvasti huomioida liikkumisen rajoitteet ja mahdolli-

suudet omassa arkielämässään. 

 

Kuninkaiden ja ryöstelijöiden lisäksi ongelmia liikkumisessa aiheuttivat Diariumin mukaan joskus 

myös paikallisten vastustus.  Diariumissa on kerrottu 28.8.1531 Vadstenan vastaanottamista Mun-

kalivin birgittalaisluostarin sisarista, Barbara Torgilsdotterista ja Ragnhild Nilsdotterista, jotka lut-

herilaiset (”Luteranos”) olivat ajaneet pois luostaristaan. Uuden uskonnollisen suunnan edustajien 

viha ei ollut kohdistunut ainoastaan kahteen yllä mainittuun, sillä muut sisaret olivat asettuneet van-

hempiensa luo lähialueille.160 Barbarasta ei ole muita merkintöjä, mutta Ragnhild Nilsdotterin kuo-

lemasta on merkintä 11.5.1536 eli viisi vuotta myöhemmin.161 Reformaatio vaikutti selvästi liikku-

miseen ja sen syihin. Tähän viittaa paitsi se että uuden uskonnollisen suuntauksen kannattajat olivat 

käyneet hyökkäykseen luostariväkeä vastaan, myös se että hyökkäyksen kohteeksi joutuneet olivat 

uuden luostarin sijaan asettuneet vanhempiensa luo sekulaariin ympäristöön. Luostarilupaus tehtiin 

koko eliniäksi, joten kanonisen lain perusteella omatoimista siirtymistä sukulaisten luo ei saanut 

tehdä kuin erillisellä luvalla. Protestanttinen reformaatio muutti oletettavasti tilannetta myös menta-

liteettitasolla, mikä mahdollisti luostarilupauksen antaneiden toimimisen uudessa tilanteessa tavalla, 

jota aikaisemmin ei olisi hyväksytty. 

 

Toinen reformaation aikaan sijoittuva liikkumismerkintä on vuodelta 1532: pian ensimmäisen ad-

venttisunnuntain jälkeen kuninkaan voudit raahasivat Jöns Nilssonin ulos luostarista, ja hänet lähe-

tettiin Norjaan. Syytä, sen paremmin kuin yksityiskohtaisempaa tietoa tapahtumista ei Diariumissa 

anneta.162 Lukija saattaa muistaa Jöns Nilssonin aiemmasta yhteydestä: hänet oli vuonna 1511 lähe-

tetty luostarin asioissa Puolaan. Tuolloin mainittiin, että osa veljistä ei luottanut Jöns Nilssoniin. 

Reformaation vaikutusta luostareihin tutkinut Martin Berntson tuo esille, ettei luostariväen myön-

teinen suhtautuminen Jöns Nilssonia hakeneisiin kuninkaan miehiin tässä tapauksessa ole miten-

                                                 
159 DV 989; 996; Hildebrand 1882, 241. 
160 DV 1140. 
161 DV 1162. 
162 DV 1150. 
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kään poissuljettua, vaikkei aivan tapojen mukaista ollutkaan.163  Ei voida varmasti olettaa, että ti-

lanne liittyisi reformaatioon, mutta valtakunnan ylemmän tason käskyihin se ilmeisesti kuitenkin 

liittyi. 

 

Reformaation mukanaan tuomat muutokset näkyivät kuvailussa erityisesti kuninkaan toimia arvioi-

taessa: kuningas lähetti veljiä asioilleen tai pakotti luostarin luopumaan hopeaplootuista.164 Näitä 

matkoja ei nähdäkseni voi tulkita osaksi säännönmukaista, positiivista liikkumista. Vaikka refor-

maation myötä luostareita alettiin lakkauttaa, toimi Vadstena verrattain pitkään; viimeiset sisaret 

häädettiin luostarista vasta 1595. Muista luostareista pakotettu liikkuminen oli runsaampaa, kuten 

myös yleisesti ottaen munkkien ja veljien pakotettu liikkuminen luostareista, sillä nunnaluostarit 

säilyivät pidempään. Viimeinen Diariumiin kirjattu merkintä 6.12.1545 on toisaalta dramaattinen: 

kaupunkilaiset olivat hajottaneet luostarimuurin ainakin osittain - ”kuten näkyy”, totesi kirjoittaja 

lakonisesti. Viisi vuotta merkinnän jälkeen Vadstena oli tyhjentynyt veljistä, jotka Diariumin kir-

joittamisesta huolehtivat.165 

 

Vadstenan luostarin stabilitas lociin, yhteen paikkaan sitoutumiseen liittyvät ongelmat vähenivät 

Diariumissa 1530-luvulla, eikä niitä esiinny enää seuraavallakaan vuosikymmenellä. Mahdollisuu-

det pitää tarkkaa kirjaa tapahtumista ovat voineet muuttua luostarin muuttuvan tilanteen myötä; 

toisaalta luostarista lähteminen tuli yksilölle entistä helpommaksi niin käytännön kysymysten kuin 

yleisen ilmapiirinkin myötä. Kruunun toimesta Ruotsissa puututtiin yleisesti luostareiden itsehallin-

toon ja varsinkin taloudellisiin kysymyksiin ainakin jossain määrin, mikä vaikutti luostareiden 

asukkaiden elinolosuhteisiin. Tämä vaikutti luostareiden selviytymiskykyyn, joka puolestaan saattoi 

pakottaa munkit ja nunnat etsimään elämää muualta. Pappisvihkimyksen saaneilla munkeilla tilanne 

oli selvästi helpompi, sillä halutessaan he saattoivat toimia sielunhoidollisissa tehtävissä. Muiden 

kuin pappisveljien tilanne ei ollut aina yhtä hyvä, ja esimerkiksi Naantalin birgittalaisluostarista 

lähteneen maallikkoveljen tiedetään joutuneen turvautumaan köyhäinapuun.166 

 

3.2. Transitus eli luostarista toiseen siirtyminen 

Stabilitas loci sitoi yksilön luostariinsa. Koska paavilla oli katolisen kirkon oppien mukaan ylin 

valta kirkollisissa asioissa, joutuivat luostarilupauksensa sitomat asioimaan viime kädessä paavilli-

                                                 
163 DV 1008; 1012; 1021; Berntson 2003, 161. 
164 DV 1084; 1129; Gejrot 1996, 22. 
165 DV 1197: ”ut aparet”; Gejrot 1988, 13; Berntson 2003, 11, 149-156, 157. 
166 Berntson 2003, 134-138, 161-163. 
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sen kuurian kanssa ollessaan tyytymättömiä tilanteeseensa. Kanoninen laki tarjosi tarvittaessa mah-

dollisuuden siirtyä toiseen luostariin, mutta lupa oli erikseen anottava. Vuodelta 1206 olevan paavil-

lisen päätöksen, Innocentius III:n Licet-konstituution perusteella vastaanottavan luostarin tuli kui-

tenkin noudattaa samantasoista tai tiukempaa luostarisääntöä kuin lähtöpaikan. Transitus eli siirty-

minen toiseen luostariin nähtiin mahdollisena, kun luostarilupausta tarkasteltiin lupauksena luosta-

rielämään yleensä, ei niinkään yhteen tiettyyn sääntökuntaan. Luostarista karkaamista tutkineen 

Milena Svecin mukaan transitukseen ja siihen, milloin se oli sallittua, liitettiin kuitenkin tarkka 

säännöstö: esimerkiksi luostarin köyhyys tai sota alueella saattoi mahdollistaa siirron. Transitus oli 

mahdollista myös siitä huolimatta, että välit olivat tulehtuneet omassa luostarissa ja luostarin esi-

mies kielsi siirron, sillä hakija saattoi tällöin kääntyä paikallisen piispan tai paavin puoleen.167 

 

Birgittalaisluostareissa noudatettiin Pyhän Vapahtajan säännön lisäksi kanonisen oikeuden määrä-

yksiä myös luostarinsiirtoasioissa. Siirtymisestä toiseen luostariin säädettiin lisäksi birgittalaisten 

vahvistetussa säännössä Mare Magnumissa vuodelta 1413. Sen mukaan siirtymistä toisaalta rajoi-

tettiin, mutta toisaalta yksilöllä oli mahdollisuus siirtyä toiseen luostariin abbedissan ja kenraalikon-

fessorin luvalla, jos hänen sielunsa terveys sitä vaati. Siirtyminen vaati molempien konventtien hy-

väksyntää. Siirtymistä toisesta sääntökunnasta birgittalaisiin kommentoidaan myös Liber usuumis-

sa, jonka mukaan toisen sääntökunnan jäsenen vastaanottaminen on tietyissä tilanteissa mahdollista. 

Mendikanttiveljien toimimista luostarin ylempien tehtävissä, kuten kenraalikonfessorina rajoitet-

tiin.168 

 

Vadstenan luostarista haettiin joitakin siirtymislupia paavillisesta penitentiariaatista. Diariumissa 

merkintöjä transitus-hakemuksista ei ole montaa, eikä niissä yleensä mainita virallista termiä transi-

tus, vaan puhutaan yleisemmällä tasolla siirtymisestä. Diariumiin ei myöskään ole merkitty kaikkia 

transitus-tapauksia. Tämä käy ilmi Kirsi Salosen tutkimasta penitentiariaattiaineistosta, jossa on 

kaiken kaikkiaan viisi vadstenalaisten tekemää hakemusta siirtymistä varten, lisäksi yksi läheisesti 

Vadstenaan liittyvä saksalaisveljen tekemä hakemus. Pääsääntöisesti tapauksia ei kuitenkaan ole 

kuvattuna Diariumiin. Yksi esimerkki hakijasta on Erik Simonsson, joka Salosen esittämien peni-

tentiariaattitietojen mukaan sai helmikuussa 1457 penitentiariaatilta luvan vaihtaa luostaria. Erik 

kyllä mainitaan Diariumissa, mutta näissä yhteyksissä ei puututa hänen mahdolliseen siirtohaluk-

kuuteensa. Vadstenan luostarin kirjallisessa aineistossa sen sijaan on säilynyt kopio Erikin saamasta 

                                                 
167 CIC X 3.31.18; Logan 1996, 43, 45; Salonen 2001, 312-314; 2008, 7; Svec 2003, 186-187, 192; Salonen & 
Schmugge 2009, 13, 32. 
168 Mare Magnum § 40, 41, 45; LU, 147, 125-126; Hedegård 2004, 104. 
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kirjeestä, joten tieto siirtoluvasta on siirtynyt eteenpäin. Erikin kuolema mainitaan Diariumissa, 

joten luostaria hän ei kuitenkaan vaihtanut. Tästä syystä Salonen pitää mahdollisena, että vads-

tenalaiset eivät hyväksyneet perusteita siirrolle. Salosen tutkimuksesta käy ilmi, ettei saatuja siirto-

lupia aina käytetty.169 

 

Diariumin siirtokuvauksista osasta löytyy viitteitä myös apostasiaan eli luostarista luvatta poistumi-

seen. Diariumissa kerrotaan 15.2.1458 ruotsalaissyntyisestä pappisveli Svenistä, joka oli saanut 

luvan siirtyä nykyisen Saksan alueella sijainneesta Marienwoldin luostarista Vadstenaan.170 Ilmei-

sesti syynä haluun vaihtaa luostaria oli Svenin puutteellinen saksan taito. Transitiolleen toiseen 

sääntökunnan luostariin Sven oli saanut Rooman kuuriasta luvan jo vuonna 1455, noin kaksi vuotta 

ennen siirtymistään.171 Ongelma muodostui, sillä lupa oli hankittu vadstenalaisten mielestä väärällä 

tavalla ottamatta huomioon sääntökunnan omia privilegioita. Svenin tästä syystä piti palata koti-

luostariinsa Marienwoldiin tai siirtyä sieltä saadulla luvalla Bergenin Munkalivin birgittalaisluosta-

riin. Ilmeisesti Sven ei halunnut enää palata kotiluostariinsa, sillä hän jäi Vadstenaan odottelemaan 

jatkolupaa. Saatuaan luvan172 jatkaa matkaa, Sven siirtyi kohti Länsi-Göötanmaata, ilmeisesti koh-

teenaan Munkaliv. Diariumissa kerrotaan, että ystäviensä neuvosta Sven oli kuitenkin muuttanut 

suuntaa ja lähtenyt Roomaan kuuriaan. Siellä hänen oli onnistunut toteuttaa siirto birgittalaissääntö-

kunnasta ”vastoin sääntökunnan privilegioita ja sielunsa koetukseksi”. Tämän jälkeen todetaan ly-

hyesti, että Sven vastaanotettiin Varnhemin sistersiläisluostariin Länsi-Göötanmalla. Varnhem tulee 

esille myös penitentiariaatin aineistosta, sillä penitentiariaatin antama lupa Varnhemiin siirtymiseen 

on säilynyt.173 Svenin ongelmat luostarielämässä eivät loppuneet tähän, sillä säilyneessä peniten-

tiariaatin dokumentissa 2.3.1464 kuvataan, kuinka Sven oli Varnhemin sistersiläisluostarissa van-

gittu luostarin ylemmän toimesta, jolloin henkensä edestä pelänneenä Sven oli paennut vankilasta 

suuntanaan Rooman kuuria, josta oli hakenut synninpäästöä ekskommunikaationsa takia. Ekskom-

munikaatio seurasi automaattisesti luvatonta luostarista poistumista. Tästä hänelle myönnettiin ab-

soluutio.174 

 

                                                 
169 DV 530, 760; Salonen 2001, 313, 317; 2008, 121-122.  
170 DV 692. 
171 Svenille myönnetty lupa siirtyä toiseen sääntökunnan luostariin  9.12.1455,  A 21, f.125v., editoitu Hedegård 2004, 
105.  
172Kirje Marienwoldista 15.5.1458, A 21, f. 127v., editoitu Hedegård 2004, 107-108. 
173 DV 692, ”contra ordinis privilegia in pericumu anime sue”; Penitentiariaattiaineisto dokumentti no. 77, editoitu 
teoksessa Risberg 2008; Gejrot 1996, 294; Hedegård 2004, 98-100, 103; Salonen 20008, 120-121.  
174 Penitentiariaattiaineisto dokumentti no. 110, editoitu teoksessa Risberg 2008; Salonen 2008, 121. 
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Svenin tapauksessa Diarium ei anna kovin tarkkaa kuvausta tämän halusta siirtyä toiseen luostariin. 

Merkinnässä viitataan ainoastaan Marienwoldin luostariin, ”jossa hän ei voinut olla rauhassa”.175 

Vaikka tarkempaa tietoa Svenin halusta siirtyä toiseen luostariin ei ole kirjattu Diariumiin, lisätietoa 

tarjoavat kirjeet luostareiden välillä ja Svenin penitentiariaatista saamat kirjeet. Näitä on käsitellyt 

laajemmin Svenin tapausta artikkelissaan analysoinut Gösta Hedegård.  Kirjeessä vedottiin Svenin 

ruotsalaiseen syntyperään ja siihen, ettei hän voinut toteuttaa saarnaamiseen tai kuorossa laulami-

seen liittyneitä tehtäviä, koska ei osannut saksaa. Hedegårdin mukaan Sven oli syntynyt ja kasvanut 

Ruotsissa eikä huonon saksankielentaitonsa vuoksi voinut saarnata kunnollisesti. Laulamisen on-

gelmiin olivat huonon kielitaidon lisäksi syynä ruotsalaisten ja saksalaisten nuottikirjojen väliset 

eroavaisuudet, ja laulussaan sekava Sven oli aiheuttanut hämmennystä ja tuohtumusta luostaritove-

reissaan. Kirjeessä Marienwoldista Vadstenaan tuotiin esille Svenin ruotsalainen syntyperä ja pyy-

dettiin, että Sven voitaisiin ottaa joko Vadstenaan tai mikäli tämä ei ollut mahdollista esimerkiksi 

tilanpuutteen vuoksi, lähettää suosituskirjeen kanssa eteenpäin. Diariumissa tuotiin esille, että kuu-

riassa asia oli käsitelty virheellisellä tavalla, joten siirtoa ei hyväksytty.176 Kirjeen sisällön huomioi-

den vadstenalaisten vastaanotto tuntuu melko tylyltä, mutta kertoo samalla kanonisen lain asemasta 

luostarin arkipäivässä. Vadstenassa siis otettiin kanonisen lain määräykset ja niiden perusteet tosis-

saan. 

 

Svenin halu siirtyä ruotsinkieliselle alueelle vaikuttaa ymmärrettävältä, joskin voi kysyä, miksi hän 

oli alun perinkään astunut luostariin Saksassa. Diariumin kertomuksen perusteella näyttäisi muo-

dostuvan jonkinlainen selvyys myös Svenin saaman sosiaalisen tuen osalta: lähtiessään kohti Länsi-

Göötanmaata, ilmeisesti kohti Bergenissä sijaitsevaa Munkalivia, mainittiin hänen saaneen ystävil-

tään neuvoja. Kenties ystävät olivat juuri Länsi-Göötanmaalla, jonne Svenkin asettui sistersiläis-

luostariin saatuaan Roomasta luvan vaihtaa sääntökuntaa, ehkä juuri samaisessa luostarissa? Tähän 

emme valitettavasti saa vastausta, mutta inhimillisiä syitä liikkumisen motivaattoreina tulee mieles-

täni tapauksen perusteella tarkastella siinä missä poliittisia ja ”asioiden hoitoon” liittyviäkin. Hede-

gård tuo artikkelissaan esille myös mahdollisen luostarikiusaamisen: saattoi olla, että Svenin on-

gelmat Marienwoldin luostariyhteisössä olivat moninaisemmat kuin arkistomateriaalista on mahdol-

lista saada selville.177 

 

                                                 
175 DV 692, ”ubi stare quiete non poterat” 
176 DV 692; Kirje Marienwoldista Vadstenaan 16.10.1457, A 21, .f. 126 r-v., editoitu Hedegård 2004, 106; Gejrot 1996, 
294n; Hedegård 2004, 99-100. 
177 Hedegård 2004, 104. 
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Sistersiläisluostariin siirtyminen ei ollut yhtä yksinkertaista kuin Munkaliviin, sillä jälkimmäinen 

oli birgittalaisluostari ja siten säännöltään samanasteinen kuin Vadstena ja Marienwold. Siirtyminen 

saman sääntökunnan luostariin oli aina yksinkertaisempaa. Ainakin kartusiaanit rajoittivat myöhäis-

keskiajalla transitus-tapauksia sistersiläisistä omaan sääntökuntaansa, ja sistersiläiset puolestaan 

rajoittivat siirtoa toisinpäin, joten rajoitukset sääntökuntien välillä olivat mahdollisia. Birgittalaisten 

osalta Mare Magnumissa säädettiin rajoituksista siirtymisessä muihin sääntökuntiin. Kartusiaanien 

siirtyminen birgittalaisiin oli rajoitettua, eikä mendikanttisääntökunnan edustajilla ollut samanlaisia 

mahdollisuuksia esimerkiksi kenraalikonfessorin tehtävään.178 Myöskään Svenin oleskelu Vadste-

nassa ei sujunut aivan sääntöjen mukaan, sillä normaalisti pisin mahdollinen oleskeluaika oli kaksi 

viikkoa, ja mikäli välttämätöntä, tästä voitiin kenraalikonfessorin luvalla poiketa. Hedegårdin mu-

kaan Sven oleskeli Vadstenassa kolme tai kuusi kuukautta, tiedot asiasta ovat ristiriitaisia.179 

 

Klausuuriin suhtauduttiin Diariumissa vakavasti ja mahdollisia poikkeuksia pyrittiin yleensä perus-

telemaan hyvin.180 Ilman lupaa tapahtuneet liikkumiset aiheuttivat ongelmia - tai ainakin pahennus-

ta - Vadstenan luostarissa. Diariumin merkinnöissä mainitaan 15.8.1444 vuotta aikaisemmin Vads-

tenaan tulleesta veljestä, Johan Bernhardssonista, joka oli tullut kutsumatta. Ongelmallisen tilan-

teesta teki birgittalaisten tarkka symbolinen lukumäärä luostarissa. Naantalin birgittalaisluostarista 

tullutta veljeä piti kohdella pyhiinvaeltajan tavoin, koska 13:sta pappisveljen joukossa ei hänelle 

ollut tilaa.181 Liikkumissäännöt siis perustuivat osittain käytäntöön, jolla yritettiin hallita kussakin 

luostarissa vallitsevaa tilannetta. Usein luostareiden välillä matkustettiinkin erillisestä pyynnöstä. 

Liber usuumissa, sääntöjen täydennykseksi kirjoitetussa ohjekirjassa, kuvattiin tarkasti sääntökun-

nan muista luostareista tulevien veljien vastaanottamiseen liittyviä kysymyksiä ja käytäntöjä.182 

 

Liikkumiseen ja transitus-tapauksiin liittyneet käytännöt kehittyivät birgittalaisten sääntökunnan 

leviämisen ja vakiintumisen myötä. Oman vaikutuksensa luostarin arkipäivään heijasti Vadstenan 

tapauksessa Ruotsin valtakunnan poliittinen tilanne. Protestanttinen reformaatio 1500-luvulla vai-

kutti myöhemmin transitus-käytäntöihin, mikä näkyy Ruotsissa hallitsijan puuttumisena tilantee-

seen. Hallitsija oli ottanut ennen katoliselle kirkolle kuuluneen aseman kirkon johtajana, ja ilmeises-

ti tämän takia hän katsoi myös voivansa käskeä luostareiden asukkaita siirtymään toisiin luostarei-

hin. Esimerkkinä hallitsijan puuttumisesta laajemmin luostarista toiseen siirtymiseen on Skänninge-
                                                 
178 Mare Magnum § 40, 41; LU 122, 125-126; Logan 1996, 44; Berntson 2003, 139, 157-158; Svec 2003, 192-193; 
Hedegård 2004, 104. 
179 DV 692; LU, 103; Hedegård 2004, 100. 
180 Ks. esim. DV 560. 
181 DV 544. 
182 Etukäteen sovitusta liikkumisesta ks. esim. DV 1006; LU, 102-103. 
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nin dominikaaniluostarin nunnien siirtokehotus Vadstenan luostariin ensin vuonna 1531 ja uudel-

leen 1540-luvulla. Syynä haluun siirtää Skänningenin sisaret muualle oli tutkija Martin Berntsonin 

mukaan se, että kuningas piti maaseudulla ja maalaisten parissa oleskelevia, katolisuutta edustaneita 

dominikaanisisaria propagandistisena tai poliittisena uhkana.183 

 

3.3. Apostasia - karkailivatko luostariasukkaat? 

Apostasia eli luvaton lähteminen luostarista oli ongelmallista, sillä siinä munkki tai nunna hylkäsi 

hengellisen säätynsä aseman ja palasi sekulaariin maailmaan, jonka hän oli jo aikaisemmin jättänyt 

taakseen. Loganin mukaan apostasiaa määriteltäessä oli tärkeää, että tekijän tarkoitus oli todella 

palata sekulaarielämään, ei vain vierailla klausuurin ulkopuolella lyhyesti. Olennaista oli myös se, 

että luostarilupaus oli annettu Jumalan edessä, eikä sitä siten katsottu voitavan inhimillisesti purkaa. 

Välitön ekskommunikaatio eli kirkonkirous seurasi apostasiaa vuodesta 1298 alkaen, eli säädös oli 

ollut voimassa jo ennen Vadstenan perustamista. Luostarilupaukseen ei siis suhtauduttu kevein pe-

rustein, sillä siinä annettiin virallinen vala. Esimerkiksi avioliittoon verrattaessa luostarilupausta voi 

Loganin mukaan pitää jopa vakavampana, sillä siinä missä avioliitto solmittiin Jumalan edessä kah-

den ihmisen välille ja sitä voitiin siten tarkastella sopimuksena, ei luostarilupauksessa ollut kyse 

sopimuksesta vaan Jumalalle vapaasta tahdosta annetusta lupauksesta.184 Apostasiaan suhtauduttiin 

myös Mare Magnumin määräyksissä tiukasti ja se kiellettiin ekskommunikaation uhalla. Myös kar-

kuria auttanutta uhkasi ekskommunikaatio.185 

 

Apostasia-tapausten määrä ei ole Diariumissa kovin suuri, 4 varsinaista viittausta ja yksi maininta 

poistumisesta hyvästejä jättämättä.186 Suuntaa antavat tilastot Englannin osalta osoittavat, että do-

kumentoituja apostasia-tapauksia on 1088 vuosilta 1240–1540. Tilastoissa ei kuitenkaan ole myö-

hemmin julkisiksi tulleiden penitentiariaattiaineistojen tapauksia. Lisäksi voidaan olettaa, että kaik-

kia apostasia-tapauksia ei ole kirjattu muistiin.187 Diariumin apostasia-merkinnät ovat nimenomaan 

luostarista karanneista veljistä, sisarista ei vastaavia merkintöjä löydy yhtäkään. Karkaamismerkin-

töjä ei löydy Diariumin ensimmäisiltä vuosilta 1384–1418 laisinkaan. Tämä ei kuitenkaan yksiselit-

teisesti tarkoita, ettei karkaamistapauksia ole ollut, sellaisia ei vain ole raportoitu Diariumissa. Esi-

merkiksi myöhemmiltä vuosilta tiedetään birgittalaisten hakeneen paavilliselta penitentiariaatilta 

                                                 
183 Berntson 2003, 139, 157. 
184 CIC VI 3.16; Logan 1996, 1-2, 25; Salonen & Schmugge 2009, 32-33. 
185 Mare Magnum § 42, 43. 
186 DV 302; 441; 838; 1015; 1133. 
187 Logan 1996, 70-71. 
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dispensaatiota eli erivapautta luostarista toiseen siirtymiseen, eikä tästäkään ei löydy mainintaa Dia-

riumista.188 

 

Ensimmäinen karkaamismerkintä on kirjattu Diariumiin 3.8.1419. Siinä kuvataan, miten eräs maal-

likkoveljistä, Olof, oli karannut luostarista ja kaiken lisäksi ottanut mukaansa suuren määrän luosta-

rin omaisuutta. Diariumissa kirjoitetaan apostasiasta, joten kyse on selkeästi kanonisen lain vastai-

sesta toiminnasta. Poistumistavasta tai mahdollisista myöhemmistä seikkailuista ei löydy maininto-

ja. Olofin maine oli kuitenkin pysyvää sorttia: häneen viitattiin seuraavana vuonna Diariumissa 

”Olof apostaattina”, kun konventtiin vihittiin uusia jäseniä, yksi juuri edellä mainitun Olofin paikal-

le.189 Tämä osoittaa mielestäni, että suhtautuminen apostasiaan syyllistyneisiin oli ankaraa, mihin 

kirjallisuudessakin viitataan.190 

 

Apostasia ei ollut ainoa kanonisen lain vastainen teko, johon Olof syyllistyi, sillä hänen sanotaan 

ottaneen mukaansa luostarin tavaraa. Sen lisäksi, että varastaminen sinänsä oli väärin, oli ongelma-

na myös köyhyyteen lupautuneen veljen ja omaisuuden haluamisen välinen suhde. Loganin mukaan 

omaisuusrikkomukset liittyivät Englannissakin apostasiaan, ja hänen mukaansa omistamattomuus 

muodosti selkeän ongelman osalle hengellisen säädyn edustajista. Toisaalta Loganin mukaan myös 

luostarin ylempien kyvyttömyys vastata yksittäisen munkin materiaalisiin tarpeisiin saattoi aiheut-

taa luvatta poistumisen. Tällaisessa tapauksessa nälkäinen tai muuten puutteesta kärsinyt munkki 

piti karkaamista omana oikeutenaan.191 Olofin motiiveja ei Diariumissa tarkastella sen tarkemmin, 

joten jää epäselväksi, varastiko hän henkensä pitimiksi pakomatkalla selvitäkseen, rikastuakseen vai 

muista syistä. Myöskään tarkempaa listaa varastetusta omaisuudesta ei Diariumista löydy. 

 

Toinen karkaamistapaus on kuvattuna Diariumiin vuonna 1434. Tuolloin maallikkoveli Sune Inge-

vastsson, joka oli vihitty luostariin muutamaa vuotta aikaisemmin vuonna 1431, oli poistunut luvat-

ta luostarista. Kyse oli tässäkin tapauksessa apostasiasta. Sune oli karkaamisensa jälkeen saanut 

paavillisesta penitentiariaatista absoluution eli synninpäästön, jonka nyt esitteli konfessorille. ”Mut-

ta koska Sune ei halunnut alistua konventin tahtoon, hän lähti jälleen paavilliseen kuuriaan, jotta 

saisi vapautuksen tästä paikasta.” Ilmeisesti Sune palasi paavin luo ja sai penitentiariaatilta hyväk-

synnän toiminnalleen. Sunen tarina Diariumissa ei pääty tähän: hänen kerrotaan saaneen loppujen 

lopuksi pappisvihkimyksen Skänningenin veljien luona. Kyseessä oli 1237 perustettu do-
                                                 
188 Salonen 2001, 317.  
189 DV 302: ”-- apostatavit quidam de conversis nostris ab intra --”; 309: ”Olavi apostantis”. 
190 Hanska & Salonen 2004, 188. 
191 DV 302; Logan 1996, 76-77; Hanska & Salonen 2004, 193. 
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minikaaniluostari, joten siirtyminen sinne birgittalaisluostarista ei ollut ongelmatonta eikä aivan 

säännönmukaistakaan. Diariumin kirjoittaja kuvailee, kuinka mainittu Sune oli ”jollain keinolla 

saanut paavilta absoluution sääntökunnasta”.  Diariumin myöhempi kommentti valottaa lisää myös 

pakenemisen tapahtumia, joita ensimmäisessä merkinnässä kuvailtiin niukahkosti. Selviää, että Su-

ne oli poistunut Vadstenan luostarista yöaikaan hyvästelemättä veljiä.192 Tämä näyttää vahvistavan 

Sunen aikomukset apostasiasta: harva karkuri pitänee meteliä itsestään. Siten lähteistä on löydettä-

vissä viitteitä Sunen karkaushalusta, joskin kuvaus saattaa olla Vadstenaan jääneiden mielikuvien 

värittämää. Mielestäni ilmaus, jolla Sunen penitentiariaattikirjeestä annetaan vähintäänkin epämää-

räinen kuva (”jollakin keinolla”) osoittaa, että veljet eivät pitäneet Sunen siirtymistä aivan selvänä 

kysymyksenä. 

 

Sunen tapaus osoittaa, että transistusta haettiin paavilta, mutta olosuhteet eivät aina vastanneet ka-

nonisen lain järjestystä: Sunekin oli ensin lähtenyt luostarista ja vasta sitten hakenut paavilta erityis-

lupaa. Syitä Sunen vapaudenkaipuulle ei Diariumissa sen tarkemmin tuoda esille, mikä on ymmär-

rettävää Diariumin luonteen huomioiden. On myös mahdollista, ettei yksittäisen veljen aikeista tai 

mahdollisista ongelmista ole muilla ollut tietoa. Ilman myöhempää mainintaa pappisvihkimyksestä 

Sunen siirtymisestä toiseen sääntökuntaan ei olisi tietoa. Diariumissa ei myöskään kirjoitettu transi-

tuksesta, ainoastaan absoluutiosta, jonka Sune oli karkaamisensa jälkeen saanut paavilta. Peniten-

tiariaatin arkistoihin Sunen tapauksesta ei valitettavasti ole jäänyt merkintää, vaikka vuodesta 1409 

päätöksiä arkistoitiinkin. Arkistomateriaali on puutteellinen vuosilta 1412–1437, juuri Sunen aikoi-

hin. Siten Sunen saamaan absoluutioon tai sen laatuun ei voida historiantutkimuksen keinoin ottaa 

kantaa.193 

 

Paavillisen penitentiariaatin aineistossa apostasia-tapauksissa on tyypillisesti haettu synninpäästöä 

penitentiariaatilta siinä vaiheessa, kun anoja oli jo elänyt jonkin aikaa luostarin ulkopuolella ja halu-

si palata luostarielämään. Tähän näyttäisi viittaavan myös Sunen tapaus, sillä hän palasi luostariin 

kirje mukanaan. Kirjeen avulla Sune oletettavasti sai synninpäästön paosta seuranneesta ekskom-

munikaatiosta, vaikka tätä ei erikseen Diariumissa mainitakaan. Hanskan ja Salosen mukaan luosta-

riin oli luultavasti helpompi palata paavillisen armonosoituskirjeen kanssa, sillä kirjeen kanssakin 

suhtautuminen apostaatteihin oli ankaraa. Sunen kohdalla syitä voi vain arvailla, mutta usein apos-

                                                 
192 DV 417; 441: ”-- apostatavit quidam conversus noster, nomine Suno. Qui absolutus a penitenciario pape presentavit 
confessori litteras eius; 2 sed quia non subiecit se voluntati conventus, exivit iterum ad curiam pape, ut absolveretur ab 
hoc loco. --”; 459: ”--fuit taliter qualiter ab apostolico ab ordine absolutus.”; Mare Magnum § 40, 41; Gallen 1946, 39; 
Gejrot 1996, 211n. 
193 Salonen & Schmugge 2009, 3, 5, 32; Lista säilyneistä penitentiariaatin volyymeista, ks. Salonen 2001, 425-426. 
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tasiaan syyllistyneet eivät tulleet toimeen luostarissa muiden kanssa.194 Sune ei kuitenkaan kyllästy-

nyt luostarielämään sinänsä; tähän viittaisi pappisvihkimys dominikaaniluostarissa. 

 

Sunen tapauksessa ongelmat eivät rajoittuneet ainoastaan apostasiaan eli luvattomaan luostarista 

poistumiseen ja itsenäiseen liikkumiseen, sillä ongelman muodosti nähdäkseni myös kuuliaisuuden 

puute: luostarielämän keskeisiin piirteisiin kuulunutta lupausta kuuliaisuuteen ei tässä selvästikään 

noudatettu, sillä Sune ei halunnut ”alistua” konventin tahtoon.195 Näkemys Sunen haluttomuudesta 

alistua on suhteutettava siihen, että luostarilupauksessa nimenomaan luvattiin kuuliaisuutta luostarin 

johtajalle. On kuitenkin mahdollista, että Sune oli kokenut tulleensa kaltoin kohdelluksi tai esimer-

kiksi ilmaissut halunsa siirtyä dominikaaniluostariin, eikä hänen ajatuksiinsa ollut suhtauduttu suo-

peasti. Yksi mahdollisuus ristiriidoille, joskin täysin spekulaatiota, on maallikkoveli Sunen haluk-

kuus siirtyä pappisveljen asemaan, mihin viittaisi hänen myöhempi pappisvihkimyksensä. Saattaa 

toki olla, että pappisvihkimys tapahtui vasta selvästi myöhemmin eikä ole karkumatkan aikoihin 

ollut ajankohtainen. 

 

Kirsi Salosen tutkimasta penitentiariaattiaineistosta löytyy maininta hieman Sunen kaltaisesta liik-

kuvaisesta tapauksesta, joka myös halusi siirtoa dominikaani- tai fransiskaaniluostariin. Salosen 

mukaan birgittalaisveli oli karannut luostarista ja luopunut habituksestaan, mutta siitä huolimatta 

jatkanut hengellisen säätynsä mukaisia tehtäviä. Hänet oli ekskommunikoitu ja sen takia hän tarvitsi 

absoluutiota ja dispensatiota. Lisäpyyntönä penitentiariaatin arkistoihin oli jäänyt maininta siirron 

anomisesta fransiskaani- tai dominikaanisääntökuntaan. Salosen esittelemä tapaus oli käsitelty peni-

tentiariaatissa 1465 eli lähes 30 vuotta Sunea myöhemmin.196 Habituksesta luopuminen oli erityisen 

vakavaa; habituksesta eli luostarinasukkaille tunnusomaisista piirteistä säädetään birgittalaisten Ma-

re Magnumissa. Birgittalaisveli ei saanut esiintyä ilman sääntökunnalle tunnusomaista habitusta.197 

 

Apostasia-tapauksissa tuli benediktiiniläissäännön mukaan noudattaa karkurin palauttamista alkupe-

räiseen osoitteeseen eikä vastaanottava luostari voinut siten ilman lupaa vanhasta luostarista vas-

taanottaa karkuria. Loganin mukaan toisinaan saattoi kuitenkin käydä, että karkuri jätti kertomatta 

aikaisemmasta statuksestaan ja yritti aloittaa luostarielämän ikään kuin puhtaalta pöydältä.198 Sunen 

tapaus vaikuttaa kanonisen lain näkökulmasta ongelmalliselta myös sikäli, että muista sääntökun-

                                                 
194 DV 441; 459; Hanska & Salonen 2004, 188-189. 
195 DV 441. 
196 Salonen 2001, 313. 
197 Mare Magnum § 34, 50. Birgittalaisveljen asusta tarkemmin, ks. Reg. Salv.  XIII. 
198 Logan 1996, 49-50; Svec 2003, 188. 
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nista ei ollut lupaa siirtyä mendikanttisääntökuntiin. Myös birgittalaisten Mare Magnumissa säädel-

tiin siirtymistä esimerkiksi kartusiaaneihin, lisäksi kaikenlaiseen siirtymiseen ilman lupaa suhtau-

duttiin kielteisesti. Ainakin sistersiläisten siirtyminen mendikanttisääntökuntiin oli kielletty, ja fran-

siskaaneihin ja dominikaaneihin siirtyviin munkkeihin suhtauduttiin karkureina. Myös liikettä men-

dikanteista muihin sääntökuntiin rajoitettiin. Toisaalta paavilla oli mahdollisuus antaa synninpäästö 

karkureille.199 Siirtorajoitteet perustuivat eroihin klausuurivaatimuksissa, mutta Sunen tapauksessa 

rajoitteet eivät näytä pidätelleen. Sunen tapaus osoittaa, että aina virallisia määräyksiä ei noudatettu, 

ja ilman lähtöluostarin lupaa saattoi saada siirrolleen hyväksynnän, samoin siirto oli mahdollinen 

myös lähtökohtaisesti kiellettyyn siirtokohteeseen, dominikaaneihin. Tällöin vaadittiin paavillinen 

lupa siirtoon, ja sitä Sunekin Roomasta lähti hakemaan. Birgittalaisten kriittinen suhtautuminen 

siirtoon kertoo puolestaan siitä, että paikoin sääntöihin suhtauduttiin myös vakavasti eikä kaikkia 

siirtohakemuksia lähtökohtaisesti hyväksytty. 

 

Ehkä karkurit etsivät itseään ja omaa identiteettiään, siitä meillä ei ole varmaa tietoa; joka tapauk-

sessa rajojen rikkojia oli muitakin. Diariumissa kerrotaan 24.2.1479 maallikkoveli Johan Skrivaren 

jättäneen habituksensa eli munkin asunsa ja lähteneen luostarista salassa. Hänen kerrotaan jatka-

neen sääntökunnan luostariin Norjan Bergeniin, ilmeisesti Munkaliviin. Siellä hän sai jälleen mun-

kinkaavun ja pääsi veljeksi ja papiksi. Johanin osalta Diarium on niukkasanainen, mutta ilmaus 

”lähti salassa”, kertoo jotain matkan motiiveista. Saattaa myös olla sattumaa, mutta Sunen tavoin 

myös Johan sai myöhemmin pappisvihkimyksen toisessa luostarissa, tässä tapauksessa tosin saman 

sääntökunnan sisällä.200 Silfverstolpen mukaan Johan Skrivare yritti myöhemmin saada paikkansa 

takaisin ystävänsä Johan Jönssonin välityksellä. Ystävä oli kirjoittanut Vadstenan abbedissalle ja 

pyytänyt, että Johan saisi tulla takaisin luostariin ja tehdä parannuksen. Pyyntö ei kuitenkaan tuotta-

nut tulosta, ja niin Johan vihittiin pappisveljeksi Bergenissä.201 Bergen ei ilmeisesti ollut Johanin 

mielessä vielä hänen lähtiessään Vadstenasta, vaan vaikuttaa olleen sopuratkaisu karkurille. Veljien 

ja erityisesti pappisveljien olisi periaatteessa ollut mahdollista laillisinkin tein hakea paitsi siirtoa 

toiseen luostariin, myös sekulaaripapin tehtäviin, mikäli elämä ei kotiluostarissa luonnistunut.202 

 

Siinä missä Diariumissa ei kovin vuolaasti kerrota Johan Skrivaresta, vuonna 1512 toisen karkurin 

veli Olof Erikssonin kohdalla ei säästellä arviota: ”yöaikaan karkasi veli Olof Eriksson, kurja apos-

                                                 
199 Mare Magnum § 40, 41; Logan 1996, 44; Svec 2003, 192-193; Hedegård 2004,  104; Svec Götschi 2007, 96. 
200 DV 838, ”clam exivit”; Mare Magnum § 34, 50. 
201 Silfverstolpe 1898, 139-140. 
202 Logan 1996, 54-55; Schmugge & Salonen 2009, 32. 
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taatti; parempi miehelle olisi ollut, jos tämä ei olisi koskaan syntynyt jne.”203 Olof oli vihitty pap-

pisveljeksi vuonna 1510 eli muutamaa vuotta aikaisemmin.204 Olofin tapaus on hyvä esimerkki 

luostareissa esiintyneestä ankarasta suhtautumisesta apostaatteihin. Olofiin kohdistettu arvio on 

lainattu Matteuksen evankeliumista, jossa sillä viitataan Juudakseen, Jeesuksen kavaltajaan.205 Olo-

fin myöhemmistä vaiheista ei Diariumissa kirjoiteta. 

 

Myös apostasia-tapauksissa näkyy, että 1520-luvulta alkaen protestanttinen reformaatio alkoi vai-

kuttaa stabilitas locin -tulkintoihin ja merkitykseen vadstenalaisten parissa. Vadstenalaisveli Anund 

oli vihitty pappisveljeksi 1517. Hänet oli lähetetty Naantalin luostariin 1524 tai 1524, ja sieltä hän 

oli palannut vuonna 1526. Seuraava merkintä hänestä on Diariumissa vuodelta 1529; siinä kerrotaan 

veli Anundin poistuneen hyvästelemättä, rikkoen siksi klausuurin. Kirjallisuudessa Anundiin viita-

taan kiivasluontoisena ja levottomuuksien aiheuttajana, josta muut veljet olivat valittaneet; kenties 

tällä seikalla oli yhteys Anundin lähettämiseen ensin Naantaliin ja myöhemmin hänen poistumi-

seensa.206 Anundiin ei kuitenkaan viitattu Diariumissa apostaattina, mikä tosin ei suoraan kerro, 

ettei häntä sellaisena pidetty. Toinen mahdollisuus on, ettei hänen poistumistaan pidetty apostasia-

na, joskaan hänen paluustaan tai myöhemmistä vaiheistaan luostarissa ei myöskään mainita. Pidän 

todennäköisenä, että hänen lähtönsä liittyi reformaation tuomiin uskonnollisiin uudistuksiin ainakin 

jollain tavalla, mutta vaihtoehto jää spekulatiiviseksi. Berntson tuo väitöskirjassaan esille, että vuo-

den 1528 jälkeen yksittäiset nunnat ja munkit jättivät luostarinsa Ruotsissa, joten saattaa olla, että 

Anund oli yksi heistä. Berntson nostaa esimerkiksi Vadstenan luostarin kenraalikonfessorin viran 

jättäneen Nils Amundssonin, joka Berntsonin mukaan sai vuonna 1532 luvan asettua itse valitse-

maansa paikkaan asumaan. Kanonisen lain mukaan munkin tuli kirjallisesti pyytää poistumislupa 

luostarin johtajalta. Liikkumista pyrittiin augustinolaissäännössä rajoittamaan myös liikkumalla 

pareittain. Luonnollisesti kanssakäymistä, myös keskustelua, naisten kanssa tuli välttää, mikäli 

munkki liikkui muurien ulkopuolella, näin ainakin fransiskaaneilla. Reformaation myötä suhtautu-

minen luostarista poistumiseen kuitenkin muuttui merkittävästi, eikä yksittäisten luostarinsa jättä-

neiden voi katsoa noudattaneen näitä määräyksiä.207 

 

Diariumin aineiston perusteella apostasian syitä ei ole helppo analysoida kattavasti, sillä jo teoksen 

luonne vadstenalaisveljien päiväkirjana olettaa tietynlaisen oman yhteisön suojelemisen. Saattaa 
                                                 
203 DV 1015: ”nocturno tempore clam recessit ffrater Olaws Erici apostata pessimus; et melius illi erat, quod natus non 
fuisset homo ille etc.”. 
204 DV 1008. 
205 Matt. 14:21; Salonen 2001, 317n; Hanska & Salonen 2004, 188. 
206 DV 1045; 1096; 1115; 1133; Silfversstolpe 1898, 155; Westman 1918, 240-241; Berntson 2003, 161. 
207 Berntson 2003, 160-161; Svec 2003, 188. 
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myös olla, että ongelmia ei joko tiedetty tai niitä ei haluttu nähdä. Karkureiden näkemykset saattoi-

vat myös poiketa luostariin jääneiden näkemyksistä. Yllä olevista merkinnöistä apostasian syiksi on 

nostettavissa mahdollinen halu omistaa, ainakin luostarin omaisuuden varkaustapauksessa, potenti-

aalinen itsenäisyyden kaipuu, tai halu nähdä maailmaa. Tämä jää täysin spekulatiiviseksi, sillä kar-

kureiden raportteja ei ikävä kyllä ole säilynyt. Penitentiariaatin synninpäästöaineistosta voidaan 

saada jonkinlainen käsitystä asiasta, mutta dokumentit ovat luonteeltaan muita kuin yksityisiä selvi-

tyksiä omista motiiveista. 

 

Yksi selkeä ryhmä, johon Diariumissa ei viitata, on selibaatinnoudattamisvaikeus apostasian syynä. 

Logan nostaa selibaatin tuottamat vaikeudet esiin, mutta huomauttaa samalla, ettei kyse ollut suu-

resta ryhmästä. Kiinnostavana yksityiskohtana voisi lisätä, että nunnien kanssa karkailevat munkit 

olivat erityistapauksia, joskin heitäkin oli. Myös Milena Svec on viitannut karkaileviin munkkeihin 

ja nunniin suosittuna kirjallisuuden topoksena, joskaan ei kovin todenmukaisena. Toisaalta todelli-

sia tapauksiakin löytyy: Kirsi Salonen on kuvannut penitentiariaattiarkistoa käsittelevässä väitöskir-

jassaan vuonna 1472 Naantalin luostarissa sattuneen tapauksen, jossa luostarin kenraalikonfessori ja 

nunnien rippi-isä Johannes Philippi oli hyödyntänyt asemaansa ja käynyt nunnien puolella. Paitsi 

että veli oli rikkonut klausuurin, oli hän ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä kahden nunnan 

kanssa. Kaiken lisäksi nunnat olivat vielä pikkuserkkuja keskenään. Johannes oli saanut toiminnas-

taan kirkonkirouksen, mutta jatkanut siitä huolimatta kirkollisten virkojen hoitamista. Asian tultua 

ilmi oli Johannes joutunut anomaan paavillisesta istuimesta synninpäästöä. Ilmeisesti Johannes ei 

synninpäästöstä huolimatta päässyt palaamaan luostarin kenraalikonfessoriksi.208 Tapaus ei kuiten-

kaan saanut Johannesta karkaamaan luostarista, päinvastoin, kuten hänen sinnikäs kirkollisten vir-

kojen hoitamisensa osoittaa. 

 

Tällaisia cura monialium- velvollisuuden, eli nunnien sielunhoidosta huolehtimisen, väärinkäyttö-

tapauksia tai siitä johtuvia karkuruuksia ei Vadstenan luostarissa läpikäymieni lähteiden perusteella 

ollut, mutta Gejrotin mukaan Diariumin melko niukan, vuodelta 1506 olevan, Tallinnan Marientalin 

ja Danzigin Marienbrunnin luostareita koskevan reformointipyynnön taustalla oli samankaltainen 

selibaattirikkomus. Marienbrunnilainen veli kirjoittaa kirjeessään Vadstenan luostariin huolestaan 

luostarin tapahtumista: Kenraalikonfessori oli maannut nunnan kanssa ja yrittänyt samankaltaista 

toimintaa useamminkin. Lisäksi kerrottiin nunnien ottaneen mukaansa viiniä ja menneen veljien 

huoneisiin ja vielä soittaneen klavikordia.209 Varsinaista apostasiaa tai luostarista liikkumista ei ky-

                                                 
208 Logan 1996, 78; Salonen 2001, 323; 2003, 162-165; 2008, 119, 123; Svec 2003, 183-184. 
209 DV 974; alkuperäistä kirjettä Marienbrunnin luostarista lainattu teoksessa Gejrot 1996, 404-405n. 
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seisissä tapauksissa toki ole tapahtunut, mutta ne kertovat omalta osaltaan luostaripakojen taustalla 

mahdollisesti olleista ristiriidoista ja syistä.  

 

Kiinnostavaa vadstenalaisten karkaamistapauksissa on useiden Diariumissa mainittujen karkureiden 

hakeutuminen takaisin luostarielämän pariin - tämä tosin on hieman ongelmallinen päätelmä mai-

nintojen vähyyden takia. Virallinen tavoite oli yleensä apostaattien palauttaminen entiseen luosta-

riinsa. Suhtautuminen, kuten edelläkin on mainittu, ei kuitenkaan aina ollut lämmin. Perustelu apos-

taatin luostariinpalauttamiselle oli hengellisen säädyn status, joka ei poistunut karkuruutta mahdol-

lisesti seuranneen avioliiton tai maallisen elämän myötä. 210 

 

Loganin mukaan englantilaisista tapauksista on huomattavissa, että apostaatit pysyivät usein luosta-

rin lähistöllä. Samankaltainen huomio on tehtävissä Milena Svec Götschin saksalaista karkuri-

munkkia käsittelevästä artikkelista: kahteen otteeseen 1450-luvulla luostaristaan lähtenyt Johannes 

Opser oli jäänyt lähiseudulle ja liittynyt kaupunkia ryöstelevään joukkioon. Diariumin apostaattien 

maantieteellistä suuntautumista on mahdotonta kattavasti arvioida, sillä kaikkien matkasta ei ole 

tietoa. Sijoittumista voisi kuitenkin arvella ohjanneen kielitaito ja taloudelliset mahdollisuudet liik-

kua. Johan Skrivare esimerkiksi matkasi Norjan Bergeniin. Absoluution hakeminen penitentiariaa-

tilta saattoi myös edellyttää matkaa Roomaan, tästä on mahdollisena esimerkkinä aikaisemmin ku-

vailtu Sune, jonka mainitaan saaneen kirjeen Roomasta. Kävikö hän siellä itse, vai hoitiko hän 

asiansa asiamiehen välityksellä, ei mainita.211 

 

Diariumin materiaalin perusteella raja stabilitas loci -periaatteen mukaisen paikallaan pysyvän luos-

tarielämän ja periaatteen rikkomisen välillä näyttää olleen jokseenkin selvä: mikäli yksilö ei liikku-

nut luostarin asioissa ja ylempänsä luvalla, ei hänen liikkumisensa ollut luvallista. Raja sallitun 

transituksen ja apostasian välillä vaikuttaa puolestaan olleen häilyvä, sillä usein luvatta luostarista 

poistunut sai loppujen lopuksi paavillisen luvan siirtymiseen. Rooman kuurian hyväksyntä ei kui-

tenkaan taannut Vadstenan birgittalaisyhteisön hyväksyntää, minkä esimerkit kireästä suhtautumi-

sesta luostarinvaihtopyrkimyksiin osoittavat. Apostasiaan syyllistyneitä vaikuttaisi lähteiden perus-

teella yhdistävän jonkinlainen ulkopuolisuus muusta luostariyhteisöstä tai hankaluudet luostarissa 

elämisessä. Osaa on kuvailtu hankaluuksien aiheuttajiksi jo ennen luvatonta poistumistaan, osa lei-

mattiin hyvin voimakkaasti ainakin jälkikäteen. Tiukka suhtautuminen luvattomaan liikkumiseen 

muodosti kiinnostavan piirteen birgittalaisissa, varsinkin jos sitä verrataan tiukkaan klausuurisään-

                                                 
210 Logan 1996, 121-122; Hanska & Salonen 2004, 188. 
211 DV 441; 459; 838; Logan 1996, 112; Svec Götschi 2007, 95, 99-101. 
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nöstöön ja toisaalta suhteellisen liberaaliin liikkumispolitiikkaan tytärluostareiden perustamisen 

yhteydessä. Karkaaminen ja siirtohalukkuus näyttävät Diariumin perusteella olleen miehisiä ongel-

mia, mihin on voinut vaikuttaa Diariumin rooli veljien pitämänä kirjana. Sukupuoli, erityisesti sisa-

rilla, aiheutti kuitenkin lisärajoituksia luostarin arkipäivässä. 

 

3.4. Sukupuolen merkitys liikkumisessa 

Diarium on veljien kirjoittama, joten naisten toimijuus jäi siinä taka-alalle. Tämä päti kuitenkin 

myös monen muun keskiaikaisen lähdekokoelman osalta, joten sukupuolen merkitystä tutkittaessa 

on turvauduttava lähteiden lähilukuun.212 Diariumin osalta on itsestään selvää, että veljien edesot-

tamuksia kuvaillaan tarkemmin, sillä päiväkirja on heidän pitämänsä. Koska veljien ja sisarten 

kommunikaatio ei ollut vapaata erillisten tilojen takia, eivät veljet välttämättä ole tienneet kaikkea 

sisarten elämästä. Veljien ja sisarten tilat tuli birgittalaisluostareissa rajata toisistaan, ja vuorovaiku-

tus tapahtui lähinnä kommunikaatiota varten suunniteltujen erityisratkaisujen, kuten ”puhehuonei-

den” tai muuriin sijoitettujen aukkojen kautta. Myös esimerkiksi rippi hoidettiin suljettujen ikku-

noiden lävitse.  Molemmilla konventeilla, sekä sisarilla että veljillä, oli käytössään omat sinetit, ja 

ne pystyivät siten toimimaan omina erillisinä yksikköinään. Luostarin omaisuutta käsittelevissä 

asiakirjoissa tuli kuitenkin olla molempien konventtien sinetit, mikä kertoo luostarin yhtenäisyydes-

tä konventtien erillisyydestä huolimatta.213 Diariumissa kuvaillaan jonkin verran naisten liikkumis-

ta, lähinnä toisiin luostareihin siirtymisen muodossa. Konventtien mahdollisuus osittaiseen itsenäi-

seen toimintaan antaa kuitenkin hyvän kuvan Diariumin rajoitteista Vadstenan luostarista kertovana 

lähdeaineistona. 

 

Vadstenan ja yleisesti birgittalaisluostareiden sukupuolittavien käytäntöjen tarkastelu on kiinnosta-

vaa, sillä perustajansa näkyyn perustunut luostarisääntö korosti Vadstenan asemaa ensisijaisesti 

naisille tarkoitettuna luostarina. Jo luostarisäännön alussa kävi ilmi, että sääntö oli suunnattu erityi-

sesti naisille, ”- - ensiksi ja ensisijaisesti - -”. 214 Tämä teki birgittalaisluostareista sydänkeskiajan 

luostariympyröissä erityisiä, sillä vaikka kaksoisluostareita oli ollut jo vuosisatoja, toimivat nunna-

luostarit usein munkkiluostareiden yhteydessä ja sisarluostareina, kun taas birgittalaisluostarit aset-

tivat naiset pääryhmäkseen. Kaksoisluostareissakaan nunnat ja munkit eivät asuneet samoissa tilois-

sa siveellisyyden ylläpitämiseksi. Kaksoisluostarit herättivät usein huhuja siveettömästä elämästä, 

joten Birgitta yritti kiinnittää erityistä huomiota ongelmallisten kysymysten ratkaisemiseen. Histo-
                                                 
212 Naisten toimijuudesta ja lähteiden lähiluvusta sukupuolihistoriassa ks. esim. Lahtinen 2007, 12, 14, 17, 27-31. 
213 LU, 150-151; Lamberg 2007, 282-283. 
214 Reg. Salv. I: ”- - Per mulieres primum et principaliter - -”.  
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rioitsija Marko Lambergin mukaan birgittalaisyhteisön hierarkia koetteli munkkien asemaa kiinnos-

tavalla tavalla, sillä samalla kun munkeille annettiin vastuu naisten sielunhoidollisiin kysymyksiin 

vastaamisesta, heidän alistettiin abbedissan määräysvaltaan taloudellisissa kysymyksissä.215 

 

Abbedissan, samoin kuin joidenkin aatelisnaisten, asema ja mahdollisuus vallankäyttöön poikkesi-

vat keskiajan yhteiskunnassa naisten yleisistä mahdollisuuksista vaikuttaa yhteisönsä asioihin. Mo-

nessa luostarissa abbedissan valta nähtiin luostaria koskeviin kysymyksiin ja luostarin omaisuuteen 

ulottuvana hallintovaltana ja hänellä oli luostarin maita koskevissa kysymyksissä samanlaiset oi-

keudet kuin muillakin maanomistajilla. Abbedissa myös päätti luostarin mailla käytävästä kaupasta. 

Joillakin abbedissoilla oli lisäksi valtaa hiippakunnan hallinnossa ja he saattoivat esimerkiksi hy-

väksyä pappien nimitykset. Vallankäyttö ei kuitenkaan ylittänyt kanonisen oikeuden rajoja, sillä 

abbedissoilla ei ollut lainkäyttövaltaa kanonisen lain asioissa. Luostarissa eläneet naiset eivät yleen-

sä olleet miesten auktoriteetin alaisia samalla tavoin kuin maallikkonaiset ja tämä toi paikoin heidän 

elämäänsä toimintamahdollisuuksia.216 

 

Abbedissa oli Vadstenan luostarin johtaja, jonka konventti valitsi yhdessä piispan kanssa. Abbedis-

san asema oli korkea, sillä säännön mukaan hänellä oli korkea-arvoinen esikuva ” - - itse Neitsyt, 

jonka sijainen abbedissa on maan päällä - -”. Abbedissalle myös annettiin se valta, joka Neitsyt Ma-

rialla oli ollut Kristuksen taivaaseenastumisen jälkeen ”apostolien ja opetuslapsien päänä ja kunin-

gattarena”.217 Mielestäni tämä korosti merkittävällä tavalla abbedissan asemaa ja vahvisti hänen 

roolinsa myös maallisten asioiden hoidossa. Lambergin mukaan Birgitan sääntö legitimoi abbedis-

san aseman, mutta Gejrotin mukaan abbedissan valta kuitenkin aikaa myöten pieneni.218 

 

Veljet kuuluivat Vadstenaan sisarten rinnalle olennaisesti ja heillä oli luostarissa vakiintunut asema. 

Erityinen asetelma aiheutti kuitenkin Vadstenan sisarten ja veljien konventtien välille useita kiisto-

ja.  Birgittalaisten sukupuolittuneita hierarkioita ja käytäntöjä tutkineen Marko Lambergin mukaan 

Vadstenan abbedissan ja veljien konventtia johtavan kenraalikonfessorin välille syntyi valtataistelu 

jo 1300-luvun lopulla, kun veljet halusivat muokata yhteisöstään selkeämmin ympäröivän yhteis-

kunnan hierarkkisia suhteita vastaavan. Vuonna 1420 syntyi kiista veljien oikeudesta omaan talous-

hallintoon ja käyttötarpeiden, kuten pergamentin ja paperin ostoon. Vaikka säännön mukaan veljien 

                                                 
215 LU, 97-98; Gejrot 1990, 195;  Heikkilä 2004, 106; Lamberg 2007, 286-287, 289. 
216 Shahar 1983, 31, 37, 41. 
217 Reg. Salv. XIV: ”- -caput et domina esse debet, quia ipsa Virgo, cuius abbatissa gerit vicem in terris ascendente me 
in celos caput et regina extitit apostolorum et discipulorum meorum - - ”.  
218  Gejrot 1990, 196, 198; Lamberg 2007, 287. 
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tuli omistautua rukoukselle ja opiskelulle ja jättää maalliset asiat abbedissan hoitoon, ei järjestely 

ilmeisesti ollut veljien mielestä toimiva. Birgittalaisluostareiden veljet eri puolilla Eurooppaa ilmai-

sivat ajoittain vastustuksensa luostarin naiskeskeisyyttä ja kaksoisluostarijärjestelmää vastaan, mut-

ta Vadstenassa tilanne ei kärjistynyt samoin. Kaksoisluostarikonseptia pikemminkin puolustettiin, 

vaikka sen käytännön johtamisesta käytiinkin keskustelua. Sen sijaan Italiassa ja Etelä-Saksassa 

nunnakonventti herätti voimakasta vastustusta veljissä. Kiinnostavia näistä konflikteista tekee mie-

lestäni se, että miehet olivat kuitenkin valinneet birgittalaisluostarin. Joka tapauksessa 1400-luvulle 

tultaessa myös Vadstenan luostarin sisäinen tilanne erityisesti abbedissan aseman kannalta oli risti-

riitainen.219 Tällaiset kiistat heijastelevat yleisiä sukupuolirooleja ja -odotuksia, ja liikkumiskuvaus-

ten tarkastelun yhteydessä viestittävät naisen ja miehen tehtävistä. 

 

Liikkumisen kannalta sukupuoli näkyi kanonisen oikeuden säädöksissä selvästi ja sen perustelut 

olivat sisarten osalta yksinkertaiset: nunnat, merkiten myös birgittalaissisaria, eivät voineet klausuu-

rin takia poistua luostarista, ja miehiä tarvittiin hoitamaan poistumista vaativia tehtäviä. Nunnat 

sitoi luostariin munkkeja tiukemmin paitsi oma luostarisääntö, myös katolisen kirkon yleiset käy-

tänteet. Paavi Bonifatius VIII:n (1294–1303) dekretaali Periculoso (1298) sitoi nunnat tiukasti luos-

tariin; klausuuria ei saanut rikkoa kuin poikkeustapauksissa, kuten sairastumisen yhteydessä. Nun-

nat eivät saaneet poistua luostarin muurien ulkopuolelle tai vierailla sukulaisten luona. Klausuuri 

tarkoitti nunnilla myös sitä, että luostarin tuli tarjota riittävät puitteet nunnien elämälle. Sukupuolen 

merkitys klausuurin sitovuudessa oli selvä, sillä miehet olivat vapaampia vaihtamaan luostaria eril-

lisellä luvalla, ja esimerkiksi kerjäläisveljestöjen edustajille tuli jo heidän elämäntapansa takia taata 

mahdollisuus liikkuvampaan elämään.220 Käytännössä sisaretkin kuitenkin ylittivät klausuurin ja 

siirtyivät birgittalaisääntökunnan sisällä. 

 

Abbedissa päätti Vadstenassa luostarin johtajana liikkumiseen ja matkustuskäytäntöihin liittyvistä 

asioista, mutta tämä ei näkynyt Diariumissa kovinkaan selvästi. Birgitan sääntöä täydentäneet li-

säsäädökset olivat alkuperäistä sääntöä patriarkaalisempia ja niissä korostettiin enemmän veljien 

hyväksyntää abbedissan päätöksille. Käytännön tasolla konsultaatiota veljiltä - ja heidän suostues-

saan myös piispalta tai maallikoilta - kysyttiin luostarin maaomaisuutta koskevissa asioissa. Kenraa-

likonfessorilla oli lisäksi mahdollisuus valvoa abbedissan tekemiä päätöksiä. Abbedissan liikkumis-

ta luostarin asioissa rajoitti kanonisen lain puitteissa Periculoso, jonka mukaan abbedissan piti ra-

                                                 
219 Nordborg 1958, 117; Gejrot 1990, 195-196;  Lamberg 2004, 338; 2007, 289. 
220 CIC VI 3.16; Makowski 1997, 1-2; Gejrot 1990, 195; Svec 2003, 187; Lamberg 2007, 288; Schmugge & Salonen 
2009, 32. 
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joittaa liikkumistaan luostarin muurien ulkopuolella mahdollisimman lyhyeksi, mikäli maallisten 

asioiden hoitaminen vaati välttämätöntä klausuurin ylittämistä. Diariumissa abbedissan määräysval-

ta luostarin johtajana jää veljien toiminnan varjoon, mutta muut lähteet, esimerkiksi Bergenistä 

Munkalivin luostarista Vadstenaan 1449 lähetetty avunpyyntökirje abbedissalle ja konfessorille 

antavat ymmärtää, että luostarin kirjeissä abbedissa oletettiin asioista päättäväksi.221 

 

Vaikka Diarium varsinaisesti alkoikin vasta vuodesta 1384, sisälsi se joitakin merkintöjä jo aikai-

semmilta ajoilta.222 Nämä merkinnät ja niiden edustama käsitys naiseudesta ovat olleet luomassa 

esikuvaan sisarten myöhemmälle toiminnalle birgittalaisluostareissa. Vaikka tuo esikuva paikoin 

vaikuttaakin olleen ristiriidassa sisarilta vaadittuun klausuuriin nähden, uskon sen vaikuttaneen si-

sarten roolin määrittelyssä: Birgitan esimerkin mukaan myös nainen saattoi olla aktiivinen. Dia-

riumin maininta vuodelta 1346 mainitsee Birgitan matkustaneen Roomaan Kristuksen käskyn mu-

kaisesti.223 Samoin vuodelta 1371 on maininta Birgitan matkasta Jerusalemiin.224 Birgitan rooli näh-

tiin varmasti Vadstenassa omanlaisenaan, eikä sitä sovellettu suoraan sisariin ja heidän rooleihinsa, 

mutta viittaukset Birgitan aktiiviseen toimintaan kertovat yhtä kaikki myös naisen mahdollisuudesta 

liikkua ja toimia aktiivisesti yhteisönsä hyväksi. Birgitan lisäksi myös muut luostarin naispuoliset 

asukkaat olivat päässeet vierailemaan Roomassa: maininnassa vuodelta 1434 kerrotaan Elisabeth 

Odemanssdotterin kuolemasta, ja kerrotaan, että Elisabeth oli vihkimyksensä jälkeen matkustanut 

kaksi kertaa Roomaan.225 Miksi tai kenen kanssa, sitä ei Diarium kerro. Birgitan matkustusmainin-

tojen lisäksi naisten liikkuminen näkyy Diariumissa luostariin astuvien naisten yhteydessä: monet 

sisarista tulivat lähistöltä, mutta myös Norjasta ja valtakunnan itäosasta Suomesta tuli Vadstenaan 

sisaria.226 

 

Varsinaisia transitus-tapauksia eli siirtoja toiseen sääntökuntaan ei Diariumissa sisarten osalta kuva-

ta, ei myöskään karkuruutta. Sukupuolen merkitykseen transitus-tapauksissa on kiinnittänyt huo-

miota myös Donald F. Logan, joka on Englantilaisia karkurimunkkeja käsittelevässä tutkimukses-

saan esittänyt lähdeaineiston puutteen tässä asiassa viittaavan tapausten harvinaisuuteen. Loganin 

mukaan nunnien määrä oli noin 18 % hengellisen säädyn kokonaismäärästä, mutta karkaustapauksia 

dokumentoiduista 1088:sta on nunnia koskevia ainoastaan 10,6 %. Loganin mukaan yleisesti nun-

niin pätivät samat pakoselitykset kuin munkeillakin: ongelmat köyhyyden, kuuliaisuuden ja naimat-
                                                 
221 CIC 3.31.16; DN XVI nr. 164; Höjer 1905, 277; Gejrot 1996, 265n; Svec 2003, 187; Lamberg 2007, 291. 
222 Gejrot 1988, 11-12, 24. 
223 DV 3. 
224 DV 28. 
225 DV 438. 
226 Sisarten maantieteellisestä taustasta ks. esim. DV 45; 49; 81; 340; 903. 
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tomuuden kanssa. Nunnilla syyksi saattoi nousta myös raskaus, joka luonnollisesti liittyi selibaatin 

rikkomiseen. Tällaisessa tilanteessa hengellisen säädyn edustajan lupausten rikkominen oli kaiken 

lisäksi kaikille näkyvää. Loganin mukaan raskauden yhteydessä monet nunnat valitsivat karkuruu-

den itsekunnioituksensa säilyttämiseksi. Diariumin osalta lähteiden sukupuolisidonnaisuus vaikut-

taisi suhteellisen selvältä, sillä kyse oli veljien omasta ”päiväkirjasta”. On kuitenkin oletettava, että 

mikäli koko yhteisöön vaikuttanut karkuritapaus sisarten puolella olisi ilmennyt, siitä todennäköi-

sesti olisi Diariumissa kerrottu, kun sisarten vihkimiset, matkustamiset ja poismenotkin mainit-

tiin.227 

 

Diariumissa on yhtä kaikki myös liikkumisen kannalta kiinnostavia mainintoja sääntökunnan asi-

oissa liikkuvista sisarista. Esimerkiksi 14.9.1412 kerrotaan kahden veljen, kahden sisaren ja kahden 

”tytön” lähteneen Marientalin luostariin Tallinnan lähistölle, ”Nämä kaikki lähetettiin työskentele-

mään sääntökunnan leviämisen parissa”.228 Yksi sisarista, Kristina Johansdotter palasi Vadstenaan 

vuonna 1421 odottamatta, eikä hänelle heti löytynyt paikkaa luostarista. Gejrotin mukaan Vadste-

nasta kirjoitettiin valituskirje Marientaliin aiheesta.229 Matkojen tuli siis olla suunniteltuja, omin 

päin ei saanut lähteä luostarista. Diariumista käy ilmi, että osa sisarista liikkui enemmänkin: Marga-

reta Arvidsdotter ja Katarina Eriksdotter matkustivat vuoden 1444 toukokuussa. Mukana matkusti-

vat myös veljet Johan Bernhardsson, joka aikaisemmin oli matkustanut Naantalista Vadstenaan kut-

sumatta ja siksi ilmeisesti nyt lähetettiin takaisin, ja Klemens, joka oli kutsuttu Naantalista Vadste-

naan edellisenä vuonna. Klockarsin mukaan mukana matkusti myös nuori Margit Jacobsdotter. 

Margareta ja Katarina oli kumpikin vihitty luostariin noin kaksikymmentä vuotta aikaisemmin. 

Margareta palasi Vadstenaan 12 vuotta myöhemmin vuonna 1456, tuolloin yhdessä Helena Hinzes-

dotterin kanssa. Matkaseuranaan sisarilla oli pappi Karl.230 

 

Naantaliin ja takaisin matkustettiin Diariumin perusteella melko runsaasti. Katarina Bengtsdotterin 

paluumatkasta Naantalista Vadstenaan maallikkoveli Simonin kanssa kerrotaan vuonna 1445.231 

Elisabeth Gjordsdotter ja Birgitta Andersdotter puolestaan palasivat Naantalista 19.8.1514 yhdessä 

kahden naantalilaisveljen kanssa. Veljet palasivat takaisin Naantaliin kolmen viikon Vadstenassa 

olon jälkeen takaisin.232 Diariumin merkinnän perusteella voisi päätellä veljien olleen saattoreissul-

                                                 
227 Logan 1996, 50, 70-71, 83-84. 
228 DV 216: ”puellis”, ”Hii omnes mittebatur a conventu pro dilatacione ordinis”. 
229 DV 324; Gejrot 1996, 172n. 
230 DV 353; 391; 544; 673; Klockars 1979, 34, 69. 
231 DV 553. 
232 DV 1029. 
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la, sillä heidän Vadstenaan tulolleen ei mainita mitään erityistä syytä. On kuitenkin mahdollista, että 

he toimittivat jotain asiaa, jota Diariumissa ei mainittu. 

 

Tapaus, jossa sisarten mainittiin matkustaneen sääntökunnan levittämistarkoituksessa, on kirjattu 

Diariumiin 21.5.1415. Tuolloin Englannin kuninkaan ja Ruotsin kuninkaan ja kuningattaren pyyn-

nöstä matkustivat neljä sisarta, kolme vihkimätöntä tyttöä, veli Johan Kalmarista ja herra Magnus 

Hemmingsson Englantiin Syonin luostariin. Gejrotin tietojen mukaan kaikki sisaret ja Magnus 

Hemmingsson jäivät loppuelämäkseen Englantiin.233 

 

Yhteistä edellisille tapauksille, sekä Naantalin, Tallinnan että Englannin matkalle, oli sisarten mat-

kustaminen yhdessä veljien kanssa. Oli luonnollista, että uusiin luostareihin tarvittiin sekä nais- että 

miespuolisia asukkaita, mutta toinen todennäköinen syy on, ettei naisten ollut sopivaa matkustaa 

yksin. Diariumissa on kuitenkin mainintoja myös sisarista ainoina matkantekijöinä: 18.9.1429 sisar 

Anna Bülow matkusti Marientalin luostariin Tallinnaan vihittäviä sisaria opastamaan.234 Hänen 

matkakumppaneistaan ei ole mitään mainintaa, joten ainakaan luostarin asukkaista hänelle ei toden-

näköisesti ole lähetetty saattajaa. Sisarten siirtymisiä sääntökunnan luostarista toiseen ohjasi saman-

lainen säännöstö kuin veljiäkin, sillä uudet luostarit olivat lähtökohtaisesti kaksoisluostareita, ja 

tarvitsivat siksi myös sisarten opastusta. 

 

Sukupuolen merkitys liikkumisen ohjaajana ei noussut eksplisiittisesti Diariumissa esiin, eikä yhtä-

kään liikkumistapausta perusteltu sukupuolella, vaan se vaikutti taustalla, oletettavasti itsestään sel-

vänä asiana. Abbedissan asema luostarin johtajana jäi sekin Diariumissa vähälle huomiolle, ja tässä 

yhteydessä luostarin saamat tai lähettämät kirjeet tuovat lisävaloa Diariumin kuvaukselle. Myös-

kään naisten matkustusrajoitteita: kenen kanssa, mihin tai milloin, ei tuotu selkeästi esiin, vaan ne 

vaikuttivat Diariumin omassa kulttuurina selvinä toimintatapoina. 

 

Martin Berntson on tutkimuksessaan reformaation vaikutuksista luostareihin Ruotsissa 1500-luvulla 

osoittanut nunnaluostareiden selvinneen uskonnollisesta murroksesta munkkiluostareita paremmin, 

tai ainakin sitkeämmin. Berntson haastaa perinteisen tulkinnan siitä, että nunnaluostarit säilyivät 

pidempään niiden vaarattomuuden takia. Hänen mukaansa kyse oli itse asiassa päinvastaisesta ilmi-

östä; tiukan klausuurinsa takia nunnilla ei ollut asiaa luostarinmuurien ulkopuolelle, mutta vapaalle 

jalalle päästessään nunnat voisivat muodostaa poliittisen tai propagandistisen uhan valtiovallalle. 

                                                 
233 DV 254; Gejrot 1996, 150n. 
234 DV 403; Silfverstolpe 1989, 41. 
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Lisäksi Berntson mainitsee, että Englannin, Saksan ja Skandinavian esimerkkien perusteella nunni-

en selviytyminen luostarinmuurien ulkopuolella ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys. Diariumin pe-

rusteella ei voi arvioida liikkumisen sukupuolittuneisuutta 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, 

sillä sen merkinnät loppuivat vuoteen 1545. Tulkitsen kuitenkin Berntsonin näkemystä niin, että 

juuri liikkumisen sukupuolittuneisuus ja sen rajoittaminen sisarten ja nunnien osalta vaikutti nunna-

luostareiden ja siten myös Vadstenan säilymiseen pidempään, jopa 1590-luvulle asti. Veljet, joilla 

liikkuminen oli vapaampaa, selvisivät ja saattoivat toimia esimerkiksi pappina, kun taas liikkuvuu-

deltaan rajoitetut sisaret eivät pystyneet yhtä helposti hankkimaan elantoaan. Tiedossa olevista ta-

pauksista käy ilmi, että sisarten liikkuvuus luostarista lähdön jälkeen suuntautui lähinnä sukulaisten 

luokse, joille saattoi olla todellinen ongelma vastata luostarista lähteiden sisarten elinoloista ja ta-

loudellisesta asemasta.235 

 

Liikkumisen sukupuolittuneita käytäntöjä tarkasteltaessa on kiinnostavaa, että ne eivät olleet aino-

astaan luostarinmuurien sisäpuolisia käytäntöjä, vaan rajoittivat sisarten liikkumista yhtä lailla seku-

laarissa maailmassa. Tämä näkyi kruunun nunnaluostareille asettamista rajoituksista ja pyrkimyk-

sistä kontrolloida niiden asukkaiden vapaata liikkuvuutta. Nunnaluostareiden säilymistä pidempään 

1500-luvun uskonnollisten muutosten yhteydessä voi mielestäni pitää tästä hyvänä esimerkkinä. 

Lähdemateriaali ei tarjoa täysin kattavaa ja aukotonta kuvaa sukupuolittuneesta liikkumisesta, sillä 

se on keskittynyt enemmän veljien liikkumiseen. On mahdollista, että ongelmia sisarten osalta ei 

tosiaan ollut, mutta yhtä lailla voidaan olettaa, että kaikkia tapauksia ei Diariumista löydy. Liikku-

misen rajoitteet tulevat kuitenkin ilman ongelmiakin selvästi esille säännöstä ja käytännöistä, sa-

moin kuin apostasian ja transituksen yhteydessä. 

                                                 
235 Berntson 2003, 157, 159-160. 
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4. LIIKKUMISEN KEINOT 

4.1. Katsaus liikkumisen maantieteeseen 

Mobiliteetti eli liikkuvuus oli keskiajan liikkuvaa väestöä tutkineen Ernst Schubertin mukaan kes-

keinen rakenteellinen tekijä keskiajan yhteiskunnassa ja sitä voidaan pitää aikakauden luonteenpiir-

teenä. Mobiliteetin vastavoimana voidaan pitää kotiseutua (heimat). Kyse ei ole ainoastaan lokaali-

sesta käsitteestä, vaan se ulottuu sosiaalisen järjestyksen piiriin; kotiseutu voidaan nähdä liikkumi-

sen vastavoimana yksilön identiteettiä määrittelevänä ja oikeuskäsitteenä asuinpaikan määrittelystä. 

Liikkuvuus ja kotiseutu ovat erotettavissa toisistaan maaperään sitomisen myötä.236 Tällaiselle koti-

seudun ja mobiliteetin jännitteelle rakentui myös birgittalaisten liikkuminen Diariumissa: periaat-

teessa luostarin asukkaat olivat luostariinsa sidottuja ja heidän kotiseutunsa oli Vadstenan birgitta-

laisluostari ja sen yhteisö. Toisaalta heidän kotiseutunsa -luostarinyhteisön- tarpeet edellyttivät mo-

biliteettia, mikä näkyy monipuolisena liikkumisena Vadstenasta tytärluostareihin ja Roomaan paa-

villiseen kuuriaan asioita hoitamaan.237 Tarkastelen tässä luvussa birgittalaisten liikkumista vertail-

len, sekä ajallisen että maantieteellisen kaaren huomioon ottaen. Käytän apunani määrällistä ana-

lyysia, joka laajentaa edellisissä luvuissa yksittäistapausten keinoin muodostettua kuvaa birgittalais-

ten liikkumista. 

 

Kotiseutu-mobiliteetti -dikotomiaan liittyy kysymys siitä, oliko liikkuva elämäntapa itse valittua. 

Schubertin mukaan ihminen, jolla ei ollut taloa, nähtiin keskiajan yhteiskunnassa sosiaalisena ulko-

puolisena yhteisössään. Talo muodosti tärkeä roolin tavallisen ihmisen elämässä; kyse ei ollut aino-

astaan asuintalosta, vaan kollektiivista, johon kuuluivat oikeudet ja tiluksia hallinnoiva isäntä. Luos-

tari muodosti näkemykseni mukaan birgittalaisveljille tällaisen yhteisön, joka sitoi heidän muuhun 

yhteiskuntaan - vaikka luostarissa periaatteessa pyrittiinkin juuri yhteiskunnasta irrottautumaan. 

Matkaajien kohtalona oli keskiajalla jäädä tämän verkoston ulkopuolelle ja olla ikuisesti - tai aina-

kin paikoilleen asettumiseensa asti - vieraita ja kotiseuduttomia. Sukuverkostojen puute merkitsi 

heille myös turvan puutetta. Yleensä tällaiset talottomat matkustavaiset olivatkin yhteiskunnan hä-

dänalaisia ja tavalla tai toisella ulkopuolisia: kodittomia, varkaita, rangaistustaan kärsiviä, usein 

myös nälkäisiä ja väsyneitä.238 Matkustavat birgittalaiset voi mielestäni nähdä ”taloonsa” sidoksissa 

olevina myös matkoillaan. Liikkuminen edellytti klausuurin, yhden luostarielämän perusrakenteen 

ylittämistä, mutta liikkuvakin luostariasukas piti yhteyttä kotiluostariinsa ja voitiin tarvittaessa kut-

                                                 
236 Schubert 1995, 29, 31-35. 
237 Kartta 1; Kuvio 1. 
238 Schubert 1995, 45-50. 
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sua takaisin tai lähettää edelleen muihin tehtäviin. Esimerkiksi useita vuosia Roomassa oleskellut 

veli Bartoldus kutsuttiin hänet lähettäneeseen Vadstenan luostariin, kun Roomassa ilmeni ongel-

mia.239 

 

Pyhiinvaeltaja, jota voidaan pitää Schubertin mukaan matkalaisen prototyyppinä keskiajalla, saapui 

pyhiinvaelluspaikalle keskimäärin 100 kilometrin päästä, jotkut toki kauempaakin. Lars Andersso-

nin mukaan birgittalaisluostareihin, kuten Vadstenaan, suunnanneet Pyhän Birgitan tai Pyhän Kata-

rinan kultin pyhiinvaeltajat tulivat 1370-luvulla keskimäärin alle 150 kilometrin ja vielä suurempi 

osa alle 200 kilometrin päästä. Noin sata vuotta myöhemmin 1470-luvulla pyhiinvaeltajien maantie-

teellinen spektri oli hiukan supistunut, sillä noin 43 % pyhiinvaeltajista tuli 50 kilometrin säteeltä. 

Paljon matkustava piispa puolestaan saattoi liikkua vuoden aikana keskimäärin jopa 4000 kilomet-

riä. Matkat ympäri Eurooppaa palaamatta välillä takaisin kotiin olivat esimerkiksi ammattipätevyyt-

tään suorittavilla kisälleillä mahdollisia tai jopa pakollisia ammatin saamiseksi. Luostariväen liik-

kuminen oli tarkemmin säädeltyä kuin maallikon, valtakunnan uskonnollisia tehtäviä hoitavan piis-

pan tai sekulaaripapin, ja sitä säätelivät tarkat normit. Sääntökuntien välillä oli suuria eroja liikku-

misen hyväksymisessä ja toteuttamisessa, ja esimerkiksi mendikanttisääntökunnissa liikkuminen 

sääntökunnan asioissa sekä saarna- ja opetustehtävissä oli osa niiden perusluonnetta. Fransiskaanit 

ja dominikaanit hylkäsivät stabilitas locin -periaatteen ja mursivat vanhoja hierarkkisia käytäntö-

jä.240 Birgittalaiset ovat liikkumisensa osalta verrattavissa tietyin rajoituksin mendikanttisääntökun-

tiin, sillä sääntökunnan asioita hoidettiin vilkkaasti ympäri Eurooppaa. Klausuurisäädöksiltään bir-

gittalaissääntökunta oli kuitenkin selvästi tiukempi.241 

 

Matkustamista rajoittivat birgittalaisilla samat tekijät kuin muillakin keskiajan eurooppalaisilla: 

matkustamisen hitaus, paikoin liikkumisen hankaluus joko säiden tai maallisempien asioiden takia. 

Matkustamisen hitaus vaikutti merkittävällä tavalla ihmisten liikkumismahdollisuuksiin; keskiajan 

pyhiinvaeltaja ei liikkunut tarkan aikataulun mukaan. Saman voisi olettaa koskeneen myös muita 

kuin pyhiinvaelluksen tekijöitä pyhiinvaeltajan edustaessa laajemmin keskiaikaista matkalaista. 

Matkustamisen kestoa on Norbert Ohlerin mukaan vaikea arvioida tarkasti, sillä tilanteet ja puitteet 

vaihtelivat suuresti. Karkeasti arvioiden jalkaisin liikkuneen matkamiehen voidaan olettaa matkan-

neen noin 4-8 kilometriä tunnissa, eli päivän aikana kolmisenkymmentä kilometriä. Hevonen no-

peutti matkantekoa, jolloin Ohlerin mukaan voidaan arvioida päivävauhdiksi noin 40–50 kilometriä 

                                                 
239 DV 998; Rajamaa 1992, 157. 
240 Andersson 1991, 383; Schubert 1995, 31-32, 56; Sarnowsky 2010, 43; Schmidt 2010, 3. 
241 Kartta 1; Gejrot 2000, 71. 
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päivässä. Josef Riedmann puolestaan esittää keskiajan matkaajan keskimääräiseksi matkustusvauh-

diksi mukaan laskettuine lepopäivineen noin 30 kilometriä päivässä. On kuitenkin huomioitava, että 

matkustusolosuhteet saattoivat vaihdella vuodenaikojen ja säiden mukaan. Myös henkilön asema ja 

matkustamiseen käytettävissä oleva varallisuus vaikutti, sillä Riedmannin mukaan nopeimmillaan 

matkanteko saattoi onnistua hevosella 58 kilometrin päivävauhtia lepotaukoineen, tällöin oli tosin 

huomioitava matkakuluissa hevosten kengittäminen, rehu ja tarvittaessa uudet hevosetkin. Matkus-

tusaikaa ei siis yleisesti voi laskea suoraan kilometrivauhdin mukaan, vaan aikaa oli varattava myös 

lepopäiviin tai säiden pitämiseen. Varsinaisissa lähteissä tahattomat tai etukäteen suunnitellut tauot 

näkyvät Ohlerin mukaan selvästi, ja tämä pitää paikkansa myös birgittalaisten matkojen osalta. Bir-

gittalaisten matkustusajoista tiedetään, että esimerkiksi matka Vadstenasta Roomaan saattoi kestää 

kolmisen kuukautta välipysähdyksineen.242 

 

Matkustamisen haasteisiin vaikutti Euroopan maantiede vesireitteineen, meriteineen, saarineen ja 

järvineen. Vaihteleva maasto tarkoitti myös vaihtelua matkatavoissa. Maantiede asetti haasteita 

paitsi etenemiselle varsinaisella matkalla, myös matkan suunnittelulle, sillä vesireitin ylittäminen ei 

ollut mahdollista koko vuoden ajan. Säät ja valitut reitit vaikuttivat myös matkan kestoon vaihtele-

vasti. Esimerkiksi vuorovesi sääteli paikoin kotiinpääsyä ja etenemistä ja saattoi selvästi viivästyttää 

matkaa. Euroopan melko lempeä ilmasto takasi matkustamisen suurena osana vuotta ainakin Keski- 

ja Etelä-Euroopassa. Vuodenaikojen vaihtelut toivat kuitenkin liikkumiseen oman haasteensa, joka 

vaikutti olennaisesti matkan toteutumiseen. Ylimääräistä vaivaa matkustamiseen toi erityisesti Alp-

pien ylittäminen, joka oli haastavaa varsinkin kylmempinä aikoina. Muutenkin Alppien ylittäminen 

on nähtävä haasteellisena osana matkaa korkeuserojen ja kulkureittien takia; usein paluumatka piti 

vuoristossa tehdä eri reittiä kuin menomatka, sillä siinä missä rinteen laskeutuminen onnistui hyvin, 

saattoi saman kohdan nouseminen olla erittäin haastavaa. Vuodenaikojen merkitys oli eri puolilla 

Eurooppaa erilainen: Vadstenan osalta pohjoinen sijainti vaikutti olennaisesti matkan ajoittamiseen. 

Etelään päin matkatessa meren ylittäminen oli huomioitava ja ajoitettava matka mahdollisen jääti-

lanteen tai myrskysäiden mukaan.  Vuodenajat toivat mukanaan myös kelirikot teille, ja vaikka ke-

väällä sään lämmettyä matkustaminen sujuikin mukavammin, toivat tulvat ja mutaiset tiet lisähaas-

teen matkantekijälle. Kesä oli Ohlerin mukaan paras aika matkustaa, sillä aikaakin oli enemmän: 

valoisan ajan osuus päivästä lisääntyi pohjoisella pallonpuoliskolla usealla tunnilla. Myös yöpymi-

nen helpottui, kun tarvittaessa saattoi yöpyä ulkosalla, ja ruokaa oli helpommin saatavilla erilaisilla 

markkinoilla.243 

                                                 
242 Hildebrand 1882, 242; Ohler 1986, 97-98; Riedmann 1995, 73; Schmugge 1995, 98; Schubert 1995, 56, 277. 
243 Ohler 1986, 3-8; Riedmann 1995, 62-63. 
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Toisaalta kevätkuukausien dominanssi näkyy Kirsi Salosen esittelemissä, Ludwig Schmuggen tut-

kimissa tilastoissa, joiden mukaan paavilliseen penitentiariaattiin Roomaan saapui eniten hakemuk-

sia juuri maalis-, huhti- ja toukokuussa, jolloin matkustaminen Italiassa oli helpointa. Kesäkuukau-

sina tautien, kuten malarian riski oli suurempi, mikä vaikutti matkustusmääriin. Salonen on tutkinut 

matkojen sijoittumista vuodenkiertoon omassa väitöskirjassaan erityisesti skandinaavisen materiaa-

lin pohjalta, sillä verrattuna Etelä- ja Keski-Euroopasta matkaaviin matkat olivat huomattavasti pi-

dempiä. Hänen mukaansa esimerkiksi suomalaisten penitentiariaatissa vieraileminen ajoittui usein 

loppukesään heinä- ja elokuulle. Salosen tulkinnan mukaan suomalaiset lähtivät matkalle usein ke-

väällä jäiden sulettua ja teiden ollessa matkustuskelpoisia. Salosen aineisto osoittaa, että hakijat 

Ruotsin alueelta jakautuivat Roomassa melko tasaisesti ympäri vuoden, ja jopa niinkin myöhään 

kuin joulukuussa penitentiariaattiin oli saapunut ruotsalaisten hakemuksia.244 

 

Diariumin perusteella liikkuminen Vadstenasta jakautui kaikille kuukausille, mutta selvästi eniten 

liikkumiskuvauksia oli kesä-syyskuulta, jolloin tehtiin suurin osa matkoista. Jo toukokuun matkojen 

määrä oli jonkin verran suurempi verrattuna talvikuukausiin. On huomioitava, että kuten Salosenkin 

aineistossa, liikkumiskuvauksia oli jokaiselta kuukaudelta. Tarkasteluaika on kuitenkin suhteellisen 

pitkä, joten talvikuukausien tapaukset jäävät yksittäisiksi. Diariumin liikkumiskuvaukset suuntau-

tuivat Rooman ja Keski-Euroopan lisäksi myös Ruotsin valtakunnan sisällä ja toisinaan myös lähi-

alueille, mikä selittänee osaltaan matkustusta myös talvikuukausina.245 Edellisestä voi päätellä 

maantieteellisten erojen sekä reiteissä että ilmastossa vaikuttaneen merkittävästi Vadstenan luosta-

rin liikkumiseen ja sen ajankohtiin. 

 

 

                                                 
244 Salonen 2003, 390-392 
245 Kuvio 2. 
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Lähde: DV. Kuviossa esitetään Diariumin liikkumiskuvaukset kuukausittain koko tarkasteluajalta. Luvut muodostuvat 

tapauksista ja ovat suuntaa-antavia, sillä kaikkien tapausten yhteydessä ei ole ollut mahdollista määrittää tarkkaa 

kuukautta. Nämä tapaukset on jätetty kuviosta pois. 
 

4.2. Liikkuvat vadstenalaiset Euroopassa 

Vadstenan luostarin asukkaiden liikkumista on kuvattu Diariumissa yhteensä 127:ssä merkinnässä. 

Kaiken kaikkiaan merkintöjä on Diariumissa Gejrotin edition mukaan 1197 kappaletta. Kuviossa 1 

on laskettu erityyppisten liikkumiskuvausten määrä Diariumissa ja se tarjoaa yleiskatsauksen 

liikkumisen syistä Diariumin liikkumiskuvauksissa. Jaottelu eri liikkumistyyppien välillä perustuu 

työni rakenteeseen, jossa olen jaotellut liikkumisen eri ryhmiin sen tarkoituksen perusteella. 

Rooman matkoilla tarkoitetaan Roomaan suuntautuneita matkoja, joilla hoidettiin sääntökunnan 

asioita. Mukaan on laskettu myös satunnaiset matkat yleisiin kirkolliskokouksiin, sillä katson 

matkojen tarkoituksen ja motivaattorin olleen samankaltainen Roomaan suuntautuneiden matkojen 

kanssa. Tytärluostareihin suuntautuvissa matkoissa on mukaan laskettu Vadstenasta muihin 

birgittalaisluostareihin tehdyt matkat. Ongelmat-ryhmä kuvaa liikkumiseen liittyneitä ongelmia, 

kuten apostasia-tapauksia tai matkalla sattuneita ryöstöjä. Mikäli matka suuntautui johonkin 

tytärluostariin, kuten ryöstö-tapauksissa, se on laskettu mukaan myös tytärluostareihin 

suuntautuneisiin matkoihin. Apostasia-tapauksia sen sijaan ei ole laskettu muihin kategorioihin, 

sillä ne eivät olleet sääntökunnan hyväksymiä matkoja.   Kategoriaan ”muut” on laskettu sellaiset 

liikkumiskuvaukset, joita ei voi tyyppinsä puolesta laskea mukaan edellisiin kategorioihin; tällaisia 

ovat esimerkiksi henkilökohtaiseen terveyteen liittyneet matkat tai tapaukset, joissa tarkempaa 

selitystä ei Diariumissa anneta. Luvuissa kaksi ja kolme olen käsitellyt yksittäisten tapausten 

taustoja tarkemmin.246  

                                                 
246 DV; Kuvio 1; Gejrot 1996. 
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Lähde: DV. Kuviossa Diariumin liikkumiskuvaukset matkan tyypin mukaan lajilteltuna vuosina 1384-1545. Luvut ovat 

Vadstenan luostarista tai Vadstenan luostariin suuntautuneita matkoja, joissa matkustavana henkilönä on ollut vähintään 

yksi luostarin asukas. 

 

Kuviosta 1 käy ilmi, että selvästi eniten liikkumiskuvauksia kohdistui tytärluostareihin. 

Tytärluostareihin suuntautuneita tapauksia oli yhteensä 59, kun mukaan lasketaan sekä veljien että 

sisarten tekemät matkat; pelkästään veljien tekemiä matkoja tässä kategoriassa oli 53 ja sellaisia 

tapauksia, joissa sisar oli ainoa matkustava vadstenalainen, oli 6 tapausta. Tilastoimieni 

liikkumiskuvausten peruslähtökohta on yleensä, että matkustava henkilö oli birgittalaisveli, sillä 

sisarten klausuurivaatimusten takia heidän liikkumisensa oli huomattavasti rajatumpaa. Kuviosta 

käy myös ilmi, että ongelmat - ainakin Diariumissa kuvatut- olivat yksittäistapauksia. Niitä noin 

tarkastelujaksolla on vain 9. Muiden matkatyyppien osalta sen sijaan on mahdollista puhua 

jonkinlaisesta säännöllisyydestä.247 

 

                                                 
247 DV; Kuvio 1. 
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Lähde: Dv. Kuviossa vadstenalaisten liikkumiskuvaukset (tapaukset) tyypeittäin ja ajanjaksoittain. Tarkasteluaika  on 

jaoteltu pääsääntöisesti 20 vuoden mittaisiin osioihin.  

 

Kuvio 3 osoittaa liikkumiskuvausten ajallisen sijoittumisen ja kohteiden väliset suhteet. Ajallinen 

tarkastelu on jaoteltu 20 vuoden ajanjaksoihin kokonaiskuvan saamiseksi. Poikkeuksena on 

viimeinen jakso, joka on hieman lyhyempi; sen viimeinen vuosi perustuu Diariumin merkintöjen 

loppumiseen. Kyseinen 20 vuoden tarkastelunäkökulma on laadittu yleisen kehityksen ja 

keskiarvojen näkemiseksi vertailua helpottamaan. Liikkumiskuvausten kehitystä tarkasteltaessa 

nousee esiin muutamia erityisiä kehityskulkuja. Ensinnä tytärluostareihin kohdistuneiden 

liikkumiskuvausten suuri määrä suhteessa muihin liikkumiskohteisiin: ensimmäisen 

tarkasteluajanjakson jälkeen se nousi selvästi suurimmaksi ryhmäksi liikkumiskuvausten joukossa 

ja säilyi sellaisena aina 1500-luvun alkuvuosikymmenille saakka. Toinen huomioitava seikka, joka 

kuviosta 3 nousee esiin, on Roomaan tai yleisiin kirkolliskokouksiin kohdistuneiden matkojen 

kehitys. Tämä ryhmä oli tytärluostereihin kohdistuneiden liikkumiskuvausten selkein kilpailija, ja 

ensimmäisenä tarkasteluajanjaksona jopa peittosi sen. Rooman matkojen kaari oli kuitenkin 

aaltoileva ja ensimmäisten tarkatelujaksojen jälkeen laski noustakseen taas 1500-luvun 

alkupuolella.248 

 

Tytärluostareiden dominanssi liikkumiskohteina näkyy kautta Diariumin. Tämä oli luonnollista, kun 

huomioidaan birgittalaissääntökunnan suhteellisen nopea leviäminen ja Vadstenan luostarin 

keskeinen rooli sääntökunnassa tarkasteluajanjakson aikana. Vadstenan luostarin liikkumiskuvaus-
                                                 
248 Kuvio 1; Kuvio 3. 
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ten maantieteellinen spektri ulottuu Norjasta ja Ruotsista Italiaan, joskin Diariumissa viitataan myös 

aikaisempiin Jerusalemiin suuntautuneisiin matkoihin. Näitä ei ole kuitenkaan huomioitu tässä yh-

teydessä, sillä ne eivät ole tarkasteluajanjaksolle sijoittuvia liikkumiskuvauksia.249 Diariumin liik-

kumista kuvaavat merkinnät eivät yleensä anna yksityiskohtaisia tietoja matkan kulumisesta, ellei 

jotain poikkeuksellista tapahtunut matkalla. Siten niiden antama informaatio on melko niukkaa. 

Paikoin kuvaus on yksityiskohtaisempaa, kuten Nils Amundssonin matkasta Marienkroniin nykyi-

sen Saksan alueelle; kuvauksen yksityiskohtaisuuteen vaikutti se, että Nils toimi itse Diariumin kir-

jurina ja osasi antaa omasta matkastaan tarkkaa tietoa.250 

 

 
Lähde: DV. Kuviossa tytärluostareihin suuntautuneet liikkumistapaukset vuosina 1384-1545. Liikkumistapaukseen 

saattoi liittyä useampi henkilö, kyseessä Diariumin liikkumiskuvausten määrä. Tarkasteluajanjakso jaettu 

pääsääntöisesti 20 vuoden jaksoihin. 

 

Kuviossa 4 esitetään kaikki Vadstenan luostareista tytärluostareihin kohdistueet liikkumiskuvaukset 

ajanjaksoittain. Ensimmäisen ajanjakson liikkumiskuvausten vähyys tässä ryhmässä on seurausta 

siitä, ettei vastaperustetulla sääntökunnalla vielä ollut tytärluostareita alkuvuosinaan. Vadstenan 

luostarin asukkaat keskittyivät ensin sääntöjen hyväksymiseen ja Pyhän Birgitan 

pyhimykseksijulistamiseen. Melko pian Vadstenan luostarin jälkeen vuonna 1394 toimintansa 

aloittanut Paradison luostari Italiassa sai kuitenkin vadstenalaiset liikkeelle, ja tytärluostareihin 

suuntautuneet matkat alkoivat.251 

 

Seuraavana tarkasteluajanjaksona tytärluostareihin suuntautuneiden liikkumiskuvausten määrä 

nousi huikeasti, mikä osoittaa birgittalaisten työskennelleen sääntökunnan aktiivisesti 

                                                 
249 Kartta 1. Jerusalemiin suuntautuneesta matkasta ks. esim. DV 50, 88. 
250 Gejrot 1996, 16. 
251 Kuvio 4; Rajamaa 1992, 116. 
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levittämiseksi.  Leviämistä tarkasteltaessa on hyvä huomioida myös sääntökunnan ja Vadstenan 

luostarin sisäinen kehitys, joka loi omat haasteensa laajemmalle Euroopan valloittamiselle. 

Birgittalaiset olivat 1300-luvun lopulla ja 1400-luvun alkuvuosina kamppailleet abbedissan 

asemaan liittyvistä kysymyksistä, ja kiista abbedissan ja kenraalikonfessorin valtaoikeuksista oli 

kärjistynyt Vadstenassa abbedissa Ingegärd Knutsdotterin aikana vuosina 1399-1402. Tuolloin 

Vadstenan kenraalikonfessori sai hetkellisesti vallan toimia koko sääntökunnan priorina. Paavillinen 

bulla, joka kyseisestä asiasta määräsi, kumottiin kuitenkin muutamaa vuotta myöhemmin. Tilanne 

1400-alkuvuosina ei siis ollut yhteisön kannalta erityisen rauhallinen, joten on mielestäni 

merkittävää, että sisäisistä konflikteista huolimatta birgittalaisyhteisö oli kiinnostunut myös 

sääntökunnan levittämisestä.252 

 

Paavibulla Mare Magnum vuonna 1413 loi oman värinsä birgittalaisten leviämiseen Euroopassa, 

sillä siinä säädettiin myös leviämiseen liittyneistä kysymyksistä. Yksi tärkeä vaikutus oli, että Mare 

Magnum vahvisti birgittalaisuudelle tyypillisen, Rajamaan mukaan sirkuläärisen perustamistavan, 

jossa vanhoista luostareista lähetettiin aina sisaria ja veljiä uusiin luostareihin opettamaan, joten 

opettajana toimi luostarielämässä kokeneempia sääntökuntasisaria ja -veljiä. Samassa yhteydessä 

vahvistettiin paikallisen piispan rooli birgittalaisääntökunnan kehityksessä ja ylläpidossa.253 

Sirkuläärinen, vanhojen luostareiden roolia korostanut sääntökunnan laajennustapa vaikutti 

tytärluostareihin kohdistuneiden liikkumiskuvausten ja matkojen suureen määrään. 

Liikkumiskuvausten kohdistuminen tytärluostareihin jatkui 1400-luvun puolivälin tienoille erittäin 

runsaana, huolimatta siitä, että Gejrot on kuvannut sääntökunnan varsinaisen vakiinnuttamisvaiheen 

olleen ohi vuoteen 1421 mennessä. Toisaalta tuolloin alkoivat tytärluostareiden ongelmien 

ratkomiseen ja sääntökunnan yleiskokouksiin liittyneet matkat, mikä käsittääkseni selittää 

liikkumiskuvausten runsautta.254 

 

Matkat tytärluostareihin vaikuttavat radikaalisti vähentyneen 1400-luvun jälkimmäisellä 

puoliskolla. Yksi selittävä tekijä on todennäköisesti leviämisvaiheen rauhoittuminen ja 

tytärluostareiden tuleminen toimeen itsenäisesti. Toisaalta 1470-luvulta alkaen 1500-luvun 

alkuvuosiin ei ole muutenkaan monia liikkumismerkintöjä Diariumissa, eräs 

luostarikarkuruustapaus tosin on kirjattu vuodelle 1479. Kuvausten puute saattaa olla seurausta 

liikkumisen vähyydestä, mutta toisaalta on mahdollista, että liikkumistapaukset on jostain syystä 

                                                 
252 Kuvio 4; Gejrot 1990, 196; Rajamaa 1992, 108-111. 
253 Rajamaa  1992, 112. 
254 Kuvio 4; Gejrot 2000, 72, 75-77. 
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jätetty kirjaamatta. Kyse ei ole ainoastaan liikkumismerkintöjen vähyydestä, sillä Diarium näyttää 

eläneen kaikkien merkintöjen osalta kuivempaa kautta. Joinain vuosina on saatettu kirjata muistiin 

vain yksi merkintä. Tarkoittiko merkintöjen puute sitä, ettei mitään tapahtunut, vai eikö liikkumisia 

merkitty Diariumiin, sitä ei voi sen tarjoaman lähdeaineiston perusteella päätellä. Gejrotin mukaan 

Diariumin kirjurina aloitti vuonna 1470 veli Clemens Petri, joka hoiti tehtävää vuoteen 1489 asti. 

Kyseiseltä ajalta, 19 vuodelta, on Diariumissa ainoastaan 86 merkintää. Gejrot esittää, että Dia-

riumissa siirryttiin samalla kansallisen historian kuvauksista ja poliittisten tilanteiden arvioista, joita 

se silloin tällöin sisälsi 1400-luvulla, yhä enemmän luostarin sisäisten asioiden kuvaamiseen.255  

 

Tytärluostareihin suuntautuneiden matkojen osalta viimeinen huippu oli 1510-1530-luvuilla, jolloin 

Vadstenasta vierailtiin Puolassa Marientriumphin luostarissa, Munkalivin luostarissa Norjassa, 

Tallinnan Marientalin luostarissa ja Naantalin luostarissa. Kyseiset tapaukset liittyivät lähinnä 

tytärluostareiden esittämiin reformoimispyyntöihin. Vadstenassa vieraili tuona ajankohtana myös 

useita tytärluostareiden edustajia, mutta näitä lukuja ei ole huomioitu Vadstenan luostarin 

asukkaiden liikkumista tarkastelevissa luvuissa. Ne lisäsivät kuitenkin yhtä kaikki Vadstenan roolia 

uusien luostareiden perustamisessa ja asukkaiden neuvomisessa. Protestanttisella reformaatiolla 

näyttäisi olleen ainakin ajallinen yhteys liikkumiskuvausten määrään Diariumissa, sillä 1530-luvulla 

ei ole yhtäkään tytärluostareihin kohdistunutta Vadstenasta tehtyä matkaa. Ainakin liikkumisen 

kuvaamiseen uskonnolliset muutokset ovat vaikuttaneet, todennäköisesti myös itse liikkumiseen.256 

 

Vadstenalaisten liikkumisesta piirtyy laaja maantieteellinen kaari Euroopan halki. Liikkumisen 

kohteita esitellään kuviossa 5. Siinä esitetään matkat tytärluostareihin kohteen mukaan, lisäksi 

huomioon on otettu maininta Danzigin Marienbrunniin suunnitteilla olleesta matkasta, jota ei voitu 

toteuttaa. Olen pitänyt tärkeänä kyseisen matkan mukaanlukemista, sillä se kertoo kyseisen 

luostarin huomioimisesta Diariumin liikkumiskuvauksissa. Muihin tilaistoihin kyseistä matkaa ei 

ole huomioitu, sillä se mainitaan Diariumissa toteutuneen Tallinnan Marientalin matkan yhteydessä, 

ei omana kuvauksenaan. Siten suunnitteilla ollut ”yhteismatka” Marientaliin ja Marienbrunniin on 

katsottu yhdeksi liikkumiskuvaukseksi. Tilastoissa on huomioitu paitsi veljien tekemät matkat, joita 

suurin osa matkoista oli, myös sellaiset sisarten yksin tekemät matkat, joille ei Diariumissa ole 

annettu ollenkaan tai ainakaan vadstenalaista saattajaa veljistä.257 

 

                                                 
255 Kuvio 3; Kuvio 4; Gejrot 1988, 51. 
256 DV; Kuvio 4. 
257 Kuvio 5. 
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Lähde: DV. Kuviossa kuvataan liikkumiskuvausten kohteena olleet tytärluostarit tarkasteluajanjaksona. Kyseiset luvut 

kuvaavat  matkoja. Marienbrunniin suunniteltu matka huomioitu tässä itsenäisenä, mutta muualla jätetty kuvioista pois 

toteutumattomana ja suunnitelman tasolle jääneenä. 

 

Selvästi eniten liikkumiskuvauksia, 20 tapausta, liittyy Naantalin luostariin. Naantalin luostari oli 

luonnollinen vierailukohde maantieteellisen läheisyyden sekä luostarin käytäntöihin liittyvien ja 

selvittämistä vaativien ongelmien takia. Liikkuminen valtakunnanrajojen sisällä oli helpompaa kuin 

muualla, eikä liikkuminen ollut riippuvaista poliittisesta tilanteesta.258 Diariumissa on esimerkkejä 

valtakunnan rajojen ulkopuolelle suuntautuvien matkojen keskeyttämisestä, kun kuningas ei ole 

sallinut rajojen ylittämistä; syynä alamaisten liikkumisen rajoittamiseen oli konflikti Tanskan kans-

sa. Maaliskuussa 1456 kuningas pysäytti Tanskan Mariboon matkustaneet veljet, kenraalikonfessori 

Mikaelin ja Magnus Unnessonin, sillä hän halusi estää matkalaisten etenemisen kohti rajojen ulko-

puolella odottavaa tanskalaisten laivastoa. Oletettavasti Naantaliin oli siis helpompi matkustaa ja 

sen oli myös lyhyehkön matkan takana.259 

 

Maantieteellinen läheisyys näyttää vaikuttaneen liikkumiseen myös valtakunnan rajojen ulkopuolel-

la, sillä Diariumin perusteella matkoja tehtiin Naantalin lisäksi eniten Norjaan (8 liikkumiskuvaus-

ta), Tallinnaan (10 liikkumiskuvausta) ja Tanskaan (5 liikkumiskuvausta). Kyseisille luostareille oli 

selvästi muodostunut läheiset suhteet Vadstenan luostarin kanssa. Myös Italian Paradison luostariin 

tehtiin useampia matkoja: siihen kohdistuneita liikkumiskuvauksia on Diariumissa yhteensä 5 kap-

                                                 
258 Kuvio 5. 
259 DV 670; Klockars 1979, 67; Lamberg 2007, 281. 
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paletta. Tähän on voinut vaikuttaa luostarin rooli ensimmäisenä tytärluostarina ja Rooman matkojen 

yhtenä vierailukohteena.260 

 

On myös huomioitava, että kaikkia tytärluostareissa vierailuja ei ole dokumentoitu Diariumiin. 

Osittain kyse on Diariumin luonteesta ja sen roolista tiettyjen veljien pitämänä kirjana, osittain siitä, 

että esimerkiksi Rooman matkoilla saatettiin viipyä matkalle osuvissa birgittalaisluostareissa, mutta 

matkan kohteeksi on kirjattu vain Rooma. Sääntökunnan muissa luostareissa yöpyminen oli yleinen 

käytäntö myös esimerkiksi fransiskaaneilla, joilla tietyt sääntökunnan asumukset oli jopa varattu 

nimenomaan matkustavia veljiä varten. Birgittalaisetkin vierailivat Hildebrandin tietojen mukaan 

Rooman matkallaan Marienwoldin luostarissa Lübeckissä ja Marienmayn luostarissa Maihingenissa 

Baijerin alueella, mutta Diariumissa ei kerrota pysähdyksistä mitään. Itse asiassa koko Marienmay 

ei tule esille Diariumissa, sen paremmin liikkumis- kuin muissakaan kuvauksissa.261 

 

Marienmayn lisäksi muitakin eurooppalaisia birgittalaisluostareita jäi Diariumin liikkumiskuvauk-

sissa syrjään. Esimerkiksi nykyisen Saksan alueella sijainneet Marienforst ja Marienbaum sekä 

Alankomaiden birgittalaisluostarit, kuten Marienterre Goudan alueella, puuttuivat tyystin Diariu-

mista. Tämä selittynee joko sillä, että Vadstenasta ei tosiaan vierailtu näissä luostareissa, tai sitten 

ne eivät olleet varsinaisia matkakohteita ja jäivät siksi nimeltä mainitsematta liikkumiskuvauksissa. 

On myös mahdollista, että näissä vierailtiin (ensisijaisina kohteina), mutta vierailua ei syystä tai 

toisesta ole noteerattu Diariumissa. Kuten edellä mainittiin, ainakin Marienmay sijoittui birgittalais-

veljien matkan varrelle varsinaisesti Roomaan suuntautuneella matkalla.262 Mahdollisesti luostareil-

le muodostui myös birgittalaissääntökunnan sisällä epävirallisempia ”ystävyysluostari-suhteita”, 

jolloin toisiin luostareihin saattoi olla läheisemmät ja kiinteämmät välit kuin toisiin. Maantieteellis-

ten tekijöiden lisäksi tähän ovat voineet vaikuttaa henkilökemiat tai esimerkiksi vadstenalaissisarten 

ja -veljien suuri määrä tytärluostarissa. Pidän kuitenkin todennäköisenä, että muissakin luostareissa 

on viivytty esimerkiksi Rooman matkoilla, mutta koska ne eivät ole olleet matkan varsinaisia koh-

teita, ei niitä ole kirjattu Diariumiin. 

 

Tytärluostareihin kohdistuneiden liikkumiskuvausten lisäksi toinen ryhmä, joka Diariumin 

perusteella nousi selvästi esiin, oli Roomaan kohdistuneet matkat. Tämä käy selkeästi ilmi kuviosta 

6, johon on koottu liikkuminen tytärluostareihin ja Roomaan. Rooman liikkumiskuvausten 
                                                 
260 Kuvio 5. 
261 DV 547, 554; Hildebrand 1882, 242; Nyberg 1965, 145;  Röhrkasten 2010, 313.  
262 DV; Hildebrand 1882, 242; Rajamaa 1992, 116. Birgittalaisluostareiden perustamista eri puolille Eurooppaa on kat-
tavasti selvittänyt Nyberg 1965. 
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sijoittaminen tytärluostareiden rinnalle mahdollistaa lukujen paremman vertailun. Ainoastaan 

ensimmäisenä tarkastelujaksona, vuosina 1384-1404 Roomaan liittyvät liikkumiskuvaukset ylittivät 

tytärluostareihin liittyvät, tämä jo edellämainitusta syystä, ettei tytärluostareissa voitu vierailla, kun 

niitä ei vielä ollut perustettukaan. Pian tytärluostareihin suuntautuneet matkat kuitenkin menivät 

määrällisesti ohi Rooman matkoista.263 Oletettavasti tähän on vaikuttanut paitsi tytärluostareiden 

kasvava määrä ja uusien luostareiden vaatima huolenpito, myös se, että birgittalaisilla oli 

pääsääntöisesti oma, pysyvä edustaja Roomassa Birgitan talossa, joten sinne ei aina tarvinnut 

erikseen matkustaa. Rooma oli pitkällä, joten siellä vietettiin pidempiä aikoja kuin maantieteellisesti 

läheisissä tytärluostareissa, ja kerralla pyrittiin hoitamaan mahdollisimman paljon asioita.  

 

 
Lähde: Dv. Kuviossa Roomaan ja tytärluostareihin suuntautuneet liikkumistapaukset vuosina 1384-1545. 

Liikkumistapaukseen saattoi liittyä useampi henkilö, kyseessä Diariumin liikkumiskuvausten määrä. Sisaret on 

huomioitu mukaan tytärluostareiden osalta, Rooman osalta sisarten liikkumiskuvauksia ei ollut. Tarkasteluajanjakso 

jaettu pääsääntöisesti 20 vuoden jaksoihin. 

 

Roomaan suuntautuneet matkat sijoittuvat osaksi yleiseurooppalaista kehystä, sillä paavin kuurian 

ja hallintokoneiston sijaitessa siellä Rooma muodosti lähes välttämättömän vierailukohteen. Birgit-

talaisten liikkuminen Roomaan kietoutui sääntökunnan asioiden selvittämisen lisäksi Birgitan talon 

ympärille. Roomassa hoidettiin virallisten asioiden lisäksi myös henkilökohtaisempia: esimerkiksi 

vadstenalaisveli Peder Månsson opiskeli kanonista oikeutta ja tarjosi siten kotiluostarilleen apua 

juridisissa asioissa.264 Roomassa hoidetut tehtävät saattoivat olla haastavampia kuin 

tytärluostareiden tehtävät ja vaatia laajempaa osaamista niin kanonisen lain kuin muiden 
                                                 
263 DV; Kuvio 3; Kuvio 6. 
264 DV 1089; Risberg 1997,6, 8, 9. 
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kysymysten osalta, joten harvempien henkilöiden osalle luotettiin Roomassa asioiden hoitamista. 

Sopivien henkilöiden rajallinen määrä vaikutti varmasti Roomaan kohdistuneiden 

liikkumiskuvausten määräään. 

 

Roomaan suuntautuneet liikkumiskuvaukset olivat runsaita erityisesti 1300-luvun lopulla ja 1400-

luvun alkuvuosikymmeninä. Tähän vaikuttivat näkemykseni mukaan birgittalaisten vastaperustetun 

sääntökunnan vakiinnuttamisen edellyttämät tehtävät, kuten sääntökunnan perustajan Birgitan 

pyhimykseksi julistaminen, paavilliset bullat birgittalaisten säännöistä ja toistuvat kiistat 

kaksoisluostarikonseptista. Nämä pakottivat birgittalaiset liikkumaan ja puolustamaan etujaan. 

Vadstenasta lähetettiin edustaja myös 1400-luvun alussa pidettyyn Konstanzin kirkolliskokoukseen, 

minkä olen katsonut tarkoitukseltaan samankaltaiseksi Roomaan suuntautuneiden matkojen 

kanssa.265 

 

Mikä sitten piti yllä Euroopan yli ulottuvaa liikkuvuutta birgittalaisilla? Kerjäläisveljestöillä maan-

tieteellisen mobiliteetin mahdollisti pysyvä institutionaalinen rakenne. Laaja maantieteellinen spekt-

ri ei kerjäläisveljestöillä tarkoittanut hierarkian puutetta, vaan pikemminkin vahvisti sitä: komento-

ketjut luotiin Schmidtin mukaan territoriaalisesti niin, että tiettyjen alueiden edustajat esimerkiksi 

valitsivat sääntökunnan johtohenkilöt ja laativat säännöstön. Tavoitteena tehokkaiden alueellisten 

käytäntöjen luomiseen oli kommunikaation mahdollistaminen. Esimerkiksi fransiskaaneilla sääntö-

kunnan varhaisvaiheessa kommunikaatio maantieteellisesti laajalle alueelle levittäytyneiden veljien 

kesken ei aina ollut helppoa.266 Birgittalaisten yleiskokoukset perustuivat samalla tavoin luostarei-

den edustajiin ja heidän tekemiinsä päätöksiin. Sääntökunnan johtoluostariksi muodostui selvästi 

Vadstena. Kerjäläisveljestöistä birgittalaiset erotti myös selvä yhteys kirkon paikallishallintoon, kun 

taas kerjäläisveljestöt olivat suoraan paavin alaisuudessa.267 Vaikka birgittalaiset sijoittuivat luosta-

rikentässä selvästi klausuurisäädöksiltään tiukempien luostarijärjestöjen joukkoon, näkyi sääntö-

kunnan rakenteessa ja liikkumisessa silti muuttuneen luostarihengellisyyden ja mendikanttisääntö-

kuntien vaikutus. Tämä ilmeni liikkumisen näkemisenä osana luostarielämää. 

 

Yhteisiä piirteitä mendikanteilla ja birgittalaisilla oli myös melko nopean leviämisen mukanaan 

tuomat haasteet, kuten kielitaitoon liittyneet puutteet, jotka Röhrkastenin mukaan aiheuttivat aina-

kin fransiskaaneille, dominikaaneille ja sistersiläisille varhaisessa vaiheessa käytännön haasteita. 

                                                 
265 DV 266, DV 310; Rajamaa 1992, 107-112. 
266 Röhrkasten 2010, 307-309; Schmidt 2010, 5, 15. 
267 Schmidt 2010, 13. 
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Kielitaidon puutteeseen liittyneet haasteet tulivat näkyviin erityisesti kommunikoinnissa paikallisten 

maallikkojen kanssa: esimerkiksi ruokaan tai omistusasioihin liittyneet kysymykset saattoivat herät-

tää paikoin epäluuloja puolin ja toisin, mikä hankaloitti arkielämää.268 Birgittalaisten osalta tunne-

taan ainakin yksi tapaus, jossa kielitaidon puute aiheutti ongelmia: saksalaisessa luostarissa asunut, 

ruotsalaista syntyperää ollut veli Sven kaipasi kovasti kotiseuduilleen, jossa kieli ja luostarin kuo-

rossa toimimisen edellyttämä nuotinlukujärjestelmä olivat tuttuja.269 

 

Maantieteellinen mobiliteetti oli birgittalaisilla laajaa, sillä se ulottui Skandinaviasta Roomaan. 

Yleisimmin liikuttiin kuitenkin lähialueille, kuten saman valtakunnan sisällä Naantaliin tai rajojen 

ulkopuolelle Tanskaan. Myös nykyisten Viron ja Norjan alueella sijainneet luostarit olivat liikku-

miskuvausten pohjalta vadstenalaisille tuttuja kohteita. Rooman matkat liittyivät katolisen kirkon 

hallinnon rakenteisiin ja siihen, että sääntökunnan selviytyminen edellytti toisinaan paavillisessa 

kuuriassa vierailua, sillä asioiden selvittäminen ei aina onnistunut kirjeitse. Myös sääntökunnan 

perustajan Birgitan läheiset suhteet Roomaan varmasti muokkasivat birgittalaisten liikkumiskuvaus-

ten maantieteellistä ilmenemistä. 

 

4.3. Mobiliteetin ilmeneminen birgittalaisilla 

Edellä on käsitelty erityisesti maantieteellisen kaaren kautta Vadstenan birgittalaisten liikkumista-

pauksia, joista suurimman ryhmän muodostivat liikkuminen tytärluostareihin ja Roomaan. Nämä 

kaksi kehityslinjaa nousivat selkeästi esille kuviosta 3. Kolmantena näiden kahden ryhmän rinnalla 

on huomioitava ryhmän ”muut” melko suuri osuus kaikista liikkumiskuvauksista, varsinkin, kun 

birgittalaisten tiukat klausuurisäädökset määrittelivät tarkoin sallitun liikkumisen.270 Lisäksi 

henkilömäärät ja liikkuvien henkilöiden sukupuoli näyttäytyy merkittävänä tekijänä 

maantieteellisen näkökulman rinnalla, kun liikkumista tarkatellaan määrällisen analyysin avulla. 

 

Liikkumiskuvausten tarkastelu henkilömäärittäin osoittaa, että Diariumissa kuvataan selvästi use-

ammin veljien kuin sisarten liikkumista. Liikkuvia sisaria oli liikkumiskuvauksissa 35, kun taas 

veljien määrä oli 200. Kyse on henkiöiden maininnoista liikkumiskuvauksissa, joten sama henkilö 

näkyy luvussa moneen kertaan. Luvut antavat kuitenkin viitteitä matkustavien henkilöiden määrästä 

ja liikkumisen laajuudesta. Ne myös kertovat sisarten ja veljien liikkumismahdollisuuksista. Eroon 

sisarten ja veljien välillä vaikutti paitsi kanonisen lain tausta ja birgittalaisten klausuurin erityispiir-
                                                 
268 Röhrkasten 2010, 310. 
269 DV 692; Hedegård 2004, 99. 
270 Kuvio 3; Gejrot 2000, 71. 
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teet, myös veljien ja sisarten tehtävien eroavaisuudet. Sisarten oli kuitenkin selvästi mahdollista 

poistua luostarista, vaikka kanonisen lain määräykset olivat yleisesti nunnien osalta tiukemmat. 

Sisarten liikkuminen kohdistui Diariumin antaman kuvan mukaan vain tytärluostareihin, veljien 

muuallekin.271 

 

Birgittalaisten säännön mukaan kokeneita sisaria ja veljiä tuli lähettää vastaperustettuihin luostarei-

hin ohjaamaan sen asukkaita säännönmukaiseen elämään. Muualle lähetetyt sisaret ja veljet säilyi-

vät kuitenkin sen luostarin asukkaina, johon heidät oli vihitty, ja Rajamaan mukaan monet Vadste-

nan luostarista lähetetyt sisaret palasivat myöhemmin kotiluostariinsa. Jotkut tytärluostareihin lähe-

tetyistä sisarista nousivat niissä Rajamaan mukaan korkeaan asemaan, kuten abbedissaksi, joten 

heidän osaamistaan arvostettiin.272 

 

 
Lähde: Dv. Kuviossa sisarten ja veljien liikkuminen henkilömäärittäin vuosina 1384-1545 Diariumin kuvasten 

perusteella. Sama henkilö saattaa esiintyä luvuissa useamman kerran, sillä lukuihin on huomioitu kaikkien 

liikkumistapausten henkilöt sukupuolen mukaan. 

 

 

                                                 
271 Kuvio 7; CIC VI 3.16; Nyberg 1974, 108; Gejrot 2000, 71-72, 78. 
272 DV; Kuvio 7; Extr. 11; Mare Magnum § 31;  Rajamaa 1992, 157, 158, 159. 



 

83 
 

 
Lähde: DV. Kuviossa kuvattu vadstenalaissisarten liikkumiskuvaukset. Liikkumistapaukseen saattoi liittyä useampi 

henkilö, kyseessä Diariumin liikkumiskuvausten määrä. Tarkasteluajanjakso jaettu pääsääntöisesti 20 vuoden jaksoihin. 

 

Diariumin liikkumiskuvaukset sisarten osalta ovat yhteneväisiä tytärluostareihin suuntautuneeseen 

liikkumisen kokonaismäärään, kun sitä tarkastelee ajankohdittain, joten sisarten ja veljien liikkumi-

sen voi katsoa jossain määrin kulkeneen käsi kädessä. Tämä selittynee sillä, että uusissa luostareissa 

tarvittiin kummankin sukupuolen edustajia. Liikkumista tytärluostareihin kuvaavassa kuviossa 4 on 

esitettynä sekä sisarten että veljien liikkuminen tytärluostareihin, ja mukaan on laskettu 6 yksittäis-

tapausta, joissa sisaret olivat ainoita ilmoitettuja vadstenalaisia matkan tekijöitä.  Muissa tapauksis-

sa matkaan on lähtenyt joko sisaria ja veljiä, tai kuten yleensä, veljiä yksin. Veljien määrät olivat 

selvästi suuremmat, mutta suhteessa sisarten ja veljien liikkuvien henkilöiden kokonaismäärään 

(tytärluostareiden osalta sisarilla 35, veljillä 102), ne osoittavat samankaltaisen osuuden; sekä hen-

kilöiden että tapausten osalta sisarten liikkuminen vaikuttaisi muodostaneen noin kolmasosan velji-

en vastaavasta. Kiinnostavaa kuitenkin on, että sisaret muodostivat asukkaiden enemmistön birgitta-

laisluostareissa.273 

 

Ajallisesti tarkasteltuna suurin osa sisarten liikkumisista näyttää tapauksina sijoittuneen 1400-luvun 

ensimmäiselle puoliskolle, jolloin sääntökunta oli selvästi leviämisvaiheessa ja uudet luostarit tar-

vitsivat opastusta. Liikkumiskuvausten määrät hiipuivat selvästi 1400-luvun loppupuolta kohden, 

jolloin uusien luostareiden elämä oli vakiintunut. Liikkumiskuvausten määrän lisäksi on tärkeä 

huomioida erityisesti sisarten osalta se, että usein matkaan lähti useampia sisaria: Diariumissa on 

mainintoja matkoista, joille osallistui kuusi tai seitsemän sisarta. Sisarten liikkumiskuvausten jakau-

tumisesta tarkasteluajankohdalle voidaan kuitenkin päätellä, että se oli luostarin arkipäivässä melko 
                                                 
273 DV; Kuvio 4; Kuvio 7; Kuvio 8; Reg. Salv. XII; Silfverstolpe 1989. Silfverstolpen teoksessa on luetteloitu pääsään-
töisesti kaikki Vadstenan luostarin asukkaat sen toimiajalta. Teoksen suuntaa antavien lukujen perusteella sisaria ja 
maallikkosisaria oli yhteensä 370, veljiä ja maallikkoveljiä puolestaan 222. Sisarten ja veljien määrästä birgittalaisluos-
tareissa säädettiin myös luostarisäännössä. 
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harvinaista. Toisaalta sisarten liikkumiskuvausten kasautuminen tiettyihin jaksoihin kertoo mieles-

täni, että se nousi selvästi tarpeesta ja oli siten osa sääntökunnan kannalta tärkeää organisatorista 

kehitystä, jossa pyrittiin kontrolloimaan tytärluostareita ja laajemmin koko sääntökuntaa. Kaikki 

tapaukset eivät tosin olleet suoraan ohjaukseen liittyneitä, sillä esimerkiksi kesäkuussa 1509 Vads-

tenasta lähti Naantaliin kuusi sisarta ja kaksi veljeä sen takia, että 36 sisarta ja veljeä oli aikaisem-

min kuollut ruttoon Naantalissa.274 

 

Birgittalaissisarten matkat tytärluostareihin kestivät Rajamaan analyysin mukaan yleensä 0-5 vuot-

ta. Selvästi harvemmat vadstenalaissisaret viettivät tytärluostareissa 6 vuotta tai pidempään, mutta 

heitäkin oli. Osa sisarista, kuten Englantiin Syonin luostariin lähteneet 7 sisarta jäivät Rajamaan 

mukaan pysyvästi uuteen asuinpaikkaansa.275 Suurimman osan palaaminen kotiluostariinsa tukee 

näkemystä, että birgittalaiset pyrkivät liikkumisessaan noudattamaan sääntöä, sillä sisaret viipyivät 

tytärluostareissa ilmeisesti vain tarpeellisena nähdyn ajan ja palasivat sitten. Liikkumisen edellytyk-

senä oli sääntökunnalle koituva etu kokeneempien sisarten läsnäolosta uusissa luostareissa, joten 

liikkumisen voi sisarten osalta katsoa olleen merkittävä osa birgittalaissääntökunnan leviämistä ja 

kommunikaatiokäytäntöä. 

 

Siinä missä sisaret liikkuivat säännönmukaisesti, olivat liikkumiseen liittyneet ongelmatapaukset 

säännönvastaisia ja veljiin liittyneitä. Ongelmatapauksia esiintyi Vadstenan luostarin historiassa 

melko tasaisesti, 1400-luvun alkupuolelta 1530-luvulle asti noin 1-3 tapausta aina tarkasteltua 20 

vuotta kohden. Kyse oli enemmän yksittäistapauksista kuin laajemmasta trendistä, mutta ajallisen 

kehityksen kannalta on kiinnostavaa, että ensimmäinen liikkumiseen liittynyt ongelma ilmeni vasta 

vuonna 1419. Diariumissa kuvattujen ongelmatapausten tasainen jakauma kertoo ongelmatapausten 

olleen ajankohtaisia läpi Vadstenan toiminnan, joskin melko harvinaisia. Saattaa kuitenkin olla, että 

protestanttinen reformaatio vaikutti mentaliteetin tasolla yksilöiden käyttäytymiseen ja siten ongel-

matapausten esiintymiseen 1510–1530 välisenä aikana, jolloin tapauksia oli yhteensä kolme.276 

                                                 
274 DV 1000; DV 254; Kuvio 8; Rajamaa 1992, 157, 158; Gejrot 2000, 72. 
275 Rajamaa 1992, 158. 
276 DV 302; Kuvio 9. 
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Lähde: Dv. Kuviossa liikkumiseen liittyneet ongelmat tapauksittain vuosina 1384-1545. Tarkasteluajanjakso jaettu 

pääsääntöisesti 20 vuoden jaksoihin. 

 

Kategorian ”muut matkat” alle on sijoitettu esimerkiksi kirjan painamiseen, henkilökohtaiseen ter-

veydenhoitoon ja taloudellisten kysymysten hoitoon liittyneitä matkoja. Birgittalaisten matkoilla 

näyttää silti olleen varsinaisten motiivien ohella myös sivujuonteita: Marienkronin luostarista oli 

syksyllä 1514 pyydetty vadstenalaisia selvittämään luostarin asioita. Matkaan lähetettiin Nils 

Amundsson ja Erlend Sigvardsson, jotka palasivat lokakuussa 1515. Saksalaisluostarin tilannetta 

kuvailevien kirjeiden lisäksi veljillä oli mukanaan reliikkejä kölniläisestä kokoelmasta. Reliikit toki 

kuuluivat olennaisena osana keskiajan uskonnollisuuteen, mutta Diariumin kuvauksen perusteella 

matkan varsinainen kohde on toisaalla.277 

 

 
Lähde: Dv. Kuviossa muut liikkumiskuvaukset tapauksittain vuosina 1384-1545 . Liikkumistapaukseen saattoi liittyä 

useampi henkilö, kyseessä Diariumin liikkumiskuvausten määrä. Tarkasteluajanjakso jaettu pääsääntöisesti 20 vuoden 

jaksoihin. 

 

                                                 
277 Kuvio 10; DV 1030; 1031, 1034. 
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Muita liikkumistapauksia on Diariumissa 27 tapausta liikkumismerkintöjen kokonaismäärän ollessa 

127. Määrä on melko suuri, kun ottaa huomioon birgittalaisten tiukat klausuurivaatimukset ja mah-

dollisuuden ylittää klausuuri vain erityistapauksissa. Suuri osa kategorian liikkumistapauksista (10) 

sijoittui vuosille 1428–1448. Itse asiassa seitsemän näistä tapauksista ajoittuu kesäkuun 1441 ja 

tammikuun 1446 välille. Matkat myös kietoutuivat kahden teeman ympärille: toisaalta Åke Jönsso-

nin matkaan Kalmariin kuninkaan luo luostarin asioissa ja hieman myöhemmin hänen piispanvih-

kimyksensä, toisaalta Hans Borkvardssonin ja Johan Magnussonin matkoihin Tukholmaan luostarin 

talousasioita selvittelemään.278 Ajankohta sijoittui kauteen, jolloin Claes Gejrotin mukaan birgitta-

laisten ensimmäinen sääntökunnan perustamisvaihe oli jo ohi.279 

 

Lisääntyneisiin ”muut”-kategorian liikkumiskuvauksiin 1520-luvulta alkaen vaikutti todennäköises-

ti paavi Leo X:n päätös siitä, että veljien oli mahdollista hoitaa joitakin asioita luostarin ulkopuoli-

silla tiluksilla ilman, että kyse oli klausuuririkkomuksesta. Aikaisemmin tehtäviä olivat hoitaneet 

erityiset asiamiehet. Tästä seurasi Rajamaan mukaan, ettei klausuurisäädöksiä noudatettu niin tar-

kasti. Rajamaan mukaan yhä useammat veljet saivat luvan poistua luostarista asioita hoitamaan ja 

matkat kestivät aiempaa pidempään.280  

 

Tämä näkyy mielestäni selvästi muiden liikkumiskuvausten lisääntymisenä. Erityisen merkittävä 

kausi muissa liikkumistapauksissa on syksyn 1528 ja syksyn 1545 välillä, jolloin tapauksia on yh-

teensä yhdeksän. Tapausten kasvuun kyseisenä aikana vaikuttivat kiistatta paitsi höllentynyt klau-

suuritulkinta, myös protestanttinen reformaatio ja sen mukanaan tuomat uudistukset hallinnollisissa 

ja uskonnollisissa kysymyksissä. Liikkumisia ei selitetty tuolta ajalta yhtä selkeästi kuin aikaisem-

min, eikä liikkumistapauksia myöskään voi sijoittaa mihinkään selvään kategoriaan aikaisempien 

liikkumiskuvausten tavoin. Myös tytärluostareihin suuntautunut liikkuminen sekä veljien että sisar-

ten osalta sekä Roomaan suuntautuneet matkat vähentyivät tai loppuivat kokonaan – ainakin mer-

kintöjen osalta – 1500-luvun alkuvuosien jälkeen. Osittain tapausten vähyys - sekä reformaation 

uskonnollisten uudistusten alkamisen jälkeen 1527 alkaen että sitä aikaisemmin noin vuosina 1470–

1500 - on seurausta Diariumin vähäisemmistä merkinnöistä ylipäänsä. 1500-luvun vähentyneisiin 

tapauksiin joka tapauksessa myös uskonnolliset uudistukset vaikuttivat.281 

 

                                                 
278 Kuvio 1; Kuvio 10; DV 510; 512; 525; 560; Nyberg 1974, 108; Gejrot 2000, 71-72. 
279 Gejrot 2000, 72. 
280 Kuvio 10; Rajamaa 1992, 137. 
281 DV; Kuvio 3. 
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Protestanttisen reformaation toteutumista Pohjoismaissa 1500-luvulla tutkineen Martin Berntsonin 

mukaan uskonnolliset uudistukset muodostivat selkeän uhan birgittalaisten hengellisyydelle ja luos-

tareille. Esimerkiksi Vadstenan luostarille tärkeiden pyhiinvaellusten ja reliikkien merkitys muuttui, 

mikä mitä ilmeisimmin vaikutti myös luostareihin kohdistuneeseen liikkumiseen. Luostareita myös 

lakkautettiin. Reformaatio myös pakotti sisaret liikkumaan: Vadstenan lakkauttamisen jälkeen osa 

nunnista siirtyi Danzigiin Marienbrunnin luostariin.282 Ruotsissa Västeråsin valtiopäivät 1527 ja sitä 

edeltävät luostareiden taloudelliseen ja hallinnolliseen asemaan puuttuneet muutokset muodostivat 

luostareiden kannalta merkittävän rajapylvään, sillä siirtyminen katolisesta protestanttiseen uskoon 

muutti selvästi niiden asemaa. Vadstenankin luostarissa abbedissan valtaa suhteessa luostarin asioi-

hin vähennettiin merkittävästi.283 Koska luostareiden väki väheni, oli luonnollista, ettei voimavaroja 

liikkumiseen ollut. Mobiliteetti kommunikaation välineenä väheni, kun protestanttisten alueiden 

uskonnollisuus rakentui pikemminkin paikallisen hallitsijan kuin sääntökuntien mukaan. Vadstenas-

sa huomion ensisijaiseksi kohteeksi nousivat muut asiat, joista monet olivat reformaatioon tai ku-

ninkaan luona vierailuihin liittyviä. Säännönmukaisen elämän toteutuminen tytärluostareissa jäi 

siten vähemmälle huomiolle, kun kotiluostarissakin piti joustaa säännöistä. 

 

Kokonaisuudessaan ajallisesti tarkasteltuna birgittalaisten matkustaminen noudatteli sääntökunnan 

yleistä kehitystä: resursseja kohdennettiin ensin 1300-luvun loppuvuosikymmeninä Roomaan ja 

sääntökunnan aseman vakiinnuttamiseen, sen jälkeen tytärluostareiden perustamiseen. Tähän saatiin 

paikoin myös kuninkaallista apua. Tytärluostareiden perustamisen myötä myös ongelmia alkoi 

esiintyä liikkumiskuvauksissa – osittain tämä lienee seurausta liikkumistapausten määrän lisäänty-

misestä, osittain muista tekijöistä. Voimavaroja alettiin sääntökunnan leviämisvaiheen jälkeen koh-

distaa Vadstenassa myös tytärluostareiden asioista huolehtimiseen ja esimerkiksi niiden ”refor-

moimiseen” ongelmatilanteissa. 1520-luvun lopun kirkollisten uudistusten ja protestanttisen refor-

maation myötä liikkuminen muuttui Diariumin kuvausten perusteella selvästi: muiden kuin katego-

rian ”muut” määrät romahtivat.284 

 

4.4. Liikkumisen käytännöt 

Hengellisen säädyn matkustamiseen liittyivät omat haasteensa ja periaatteensa, ja luostariväen mat-

kustus oli tarkemmin säädeltyä kuin maallikoilla. Munkeilla oli velvollisuus säilyttää yhteys omaan 

luostariinsa. Matkustaminen oli kuitenkin keskiajalla mahdollista, vaikka luostarin asukas oli sidot-
                                                 
282 Berntson 2003, 252; 2010, 216, 220. 
283 Rajamaa 1992, 139-142; Berntson 2003, 68, 81-82,149-151, 160-161. 
284 Kuvio 3. 
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tu tiettyyn luostariin stabilitas loci -periaatteen mukaan. 1200-luvulta alkaen kerjäläisveljestöt se-

koittivat luostariliikkuvuuden pakkaa: kerjäläisveljestö velvoitti mobiliteetin ajatukseen. Schubertin 

mukaan fransiskaaniveli, joka yhtenä päivänä asui Erfrurtissa luostarissa, saattoi pian olla opetta-

massa Pariisissa. Hengellisen säädyn edustajien voidaan katsoa edustaneen vaeltavaa väkeä, joka ei 

jäänyt kilometreissä maallisen jälkeen. Mobiliiteetti oli arkista ja itsestään selvää, esimerkiksi 

Rouenin arkkipiispa, joka oli kirjannut matkojaan 21 vuoden ajan 1200-luvulla, matkusti vuosittain 

keskimäärin 4000 kilometriä, usein hevosella.285 Voi tosin olettaa, että korkea-arvoisemmat hengel-

lisen säädyn edustajat matkustivat enemmän kuin tavallinen papisto.  

 

Birgittalaiset kohtasivat liikkuessaan samanlaisia haasteita kuin muutkin matkalaiset. Suunnittelu 

oli puolet matkasta - ellei enemmänkin - myös keskiajalla. Ohlerin mukaan, mitä tärkeämpi henkilö 

oli kyseessä, sen pidempi matkan valmisteluaika. Esimerkiksi reitti saatettiin suunnitella hyvinkin 

tarkasti etukäteen, ja matkalaiset majoittaville tahoille pyrittiin ilmoittamaan etukäteen saapuvasta 

vieraasta. Yleisesti matkatavaroiden pakkaaminen oli tärkeä osa suunnittelua, joskaan kovin suuria 

kantamuksia ei mukaan voinut ottaa. Matkatavarat olivat myös riippuvaisia matkalaisen asemasta, 

eikä tavallisen jalan kulkevan reissaajan ollut mahdollista kantaa painavia telttoja mukanaan. Mikäli 

sopivaa yösijaa ei löytynyt, täytyi matkaajan nukkua taivasalla. Viitta tai takki toimi tällöin peitto-

na. Monet pitivätkin takistaan tiukasti kiinni, sillä paitsi lämpöä, se takasi usein myös matkan ete-

nemisen: kriminaalien pelossa matkalainen saattoi ommella rahavaransa takkinsa sisäpuolelle kiin-

ni. Yöt ulkona viettävä joutui myös kohtaamaan kosteuden ja lian, sillä peseytymismahdollisuutta 

tai vaihtovaatteita ei aina ollut saatavilla.286 

 

Matkoilla yöpyminen ei ollut aina yksinkertaista, sillä kattavaa, kaikki halukkaat majoittamaan ky-

kenevää verkostoa ei ollut tarjolla. Majatalot saattoivat olla likaisia, vaeltajien kansoittamia taloja, 

jossa erilaiset taudit levisivät helposti ja olivat siten haaste matkaajalle. Paitsi yleisissä hospitaaleis-

sa, majoittuminen oli mahdollista myös pappiloissa ja linnoissa – luostariväki hyödynsi erityisesti 

sääntökuntansa luostareita matkoillaan.287 Ohlerin mukaan rahaa tärkeämpää oli usein suosituskirje, 

jonka matkalainen saattoi tarvittaessa esittää asemansa selvittämiseksi.288 Myös birgittalaisten liik-

kumisen selvittämistä helpottavat matkakirjeet, joita esimerkiksi Hildebrand on käyttänyt lähtee-

                                                 
285 Schubert 1995, 31-32. 
286 Ohler 1986, 29, 30; Schubert 1995, 72. 
287 Ohler 1986, 79; Schubert 1995, 75-77. 
288 Ohler 1986, 30. 
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nään.289 Liber usuumin mukaan vierailevilta veljiltä edellytettiin suosituskirjeitä, tämä päti paitsi 

Vadstenaan saapuvien vieraiden myös liikkuvien vadstenalaisveljien osalta.290   

 

Matkanteossa hyödynnettiin laivoja, kärryjä ja hevosia silloin kun voitiin, mutta edullisin tapa ja 

monelle ainoa mahdollinen oli jalkaisin kulkeminen. Pyhiinvaeltajat kulkivat nimenomaan jalan. 

Rooman valtakunnan peruja oli jonkinlainen tieverkosto, mutta keskieurooppalainen vastine ei ollut 

keskiajalla huippuunsa hiottu.291 Diarium kertoo hyvin vähän matkojen käytännöistä ja siitä, miten 

paikasta toiseen liikuttiin. Ainoastaan muutamia mainintoja meriteitse kulkemisesta tai muista mat-

kustuksen erityispiirteistä on löydettävissä. Heinä-elokuulta 1507 on merkintä Naantalin kenraali-

konfessorista, joka saapui Vadstenaan matkakumppaneineen. Kenraalikonfessori Henrik saapui 

perille jo heinäkuun puolivälissä, mutta kanssamatkaaja veli Mathias vasta 1.8. Hänen kerrotaan 

valinneen toisen reitin, ja tulleen meriteitse Täljen kaupungin kautta. Vieraat viipyivät Vadstenassa 

kuukauden ajan, Klockarsin mukaan tähän vaikutti todennäköisesti Ruotsin ja Tanskan välinen sota-

tilanne, joka teki merellä matkustamisen riskialttiiksi.292 

 

Lisätietoa matkustamisesta tarjoavat matkakirjeet ja muut kuvaukset, joita Diariumissa ei yleensä 

ole kommentoitu. Tore Nyberg on kuvannut vadstenalaisveli Hans Hildebrandssonin matkaa Kons-

tanziin kesäkuussa 1416 Tanskan Maribon ja Lübeckin lähistöllä sijainneen Marienwoldin kautta.293 

Hildebrand puolestaan on kuvannut Peter Månssonin ja Peter Ingemarssonin matkaa Roomaan: He 

lähtivät liikkeelle Vadstenasta 10.8.1508 ja saapuivat Lübeckiin, josta jatkoivat eteenpäin matkaan 

liittyvät talousasiat hoidettuaan. Hildebrandin mukaan veljien piti Lübeckissä kerätä rahat matkaa 

varten ja asioiden hoitamiseen Roomassa; lisäksi veljet vierailivat Marienwoldin luostarissa. Matka 

jatkui syyskuun 15. nykyisen Saksan läpi pysähdyksellä baijerilaisessa Marienmayn luostarissa, 

jossa Hildebrandin mukaan veljet ”ihailivat suurta kirjastoa”. Ilmeisesti matkoihin yhdisteltiin siis 

oppimista ja luostarivierailuja, luonnollisesti veljien tuli myös yöpyä luotettavissa ja vieraanvarai-

sissa paikoissa matkallaan. Marienmayssa veljet viipyivät kymmenen päivää. Matka jatkui Alppien 

yli Italiaan, jossa he vierailivat Paradison luostarissa Firenzessä; Hildebrandin lainauksen mukaan 

veljet löysivät Paradisosta ”paratiisin”. Roomaan he pääsivät 8.11.1508, kolmisen kuukautta Vads-

tenasta lähdön jälkeen.294 

 
                                                 
289 Hildebrand 1882. 
290 LU, 102; Ohler 1986, 29. 
291 Ohler 1986, 15-17, 22. 
292 Dv 985; Klockars 1979, 143. 
293 Nyberg 1965, 86. 
294 DV 996; Hildebrand 1882, 240-242. 
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Matkailijat kohtasivat yleensä haasteita liikkuessaan Euroopassa. Tavaransa ja varansa mukanaan 

kantavat matkaajat olivat ryöväreille helppo kohde, ja varkaat saattoivat suosia etukäteen määritel-

tyjä reittejä. Vadstenalaisetkin joutuivat ainakin yhdellä matkallaan ryöstön kohteeksi: Diariumin 

mukaan veljet Hans Borkvardsson ja Olof Petersson ryöstettiin 1444 Rooman-matkallaan Wilsna-

kissa Saksassa. Olofin onnistui hankkia ryöstetyt tavarat takaisin, mutta ilmeisesti suurin ponnistuk-

sin. Matkustamisen vaaroiksi voidaan laskea myös nälän ja janon kestäminen, samoin sairastumi-

nen. Vadstenan Diariumissakin on esimerkkejä siitä, että matkalainen sairastui ja matkan pituus 

venyi; toisinaan matkalainen ei päässyt sairastumisensa jälkeen enää takaisin kotiluostariinsa. Olof-

kin jäi ryöstön jälkeen Lübeckin Marienwoldin ja Tanskan Maribon luostareihin lepäämään. Matko-

jen pituus - Diariumissa kerrotaan usein muutaman vuoden kestäneistä matkoista - vaikutti siihen, 

että sekä matkalaisen että kotona odottavien oli varauduttava yllättäviin tilanteisiin. Matkaa ennen 

saatettiin tehdä jopa testamentti ja hoitaa asiat kotipuolessa kuntoon, esimerkiksi sopia vihamiesten-

sä kanssa. Jotta matka oli mahdollinen, oli matkalaisella oltava joku, jonka vastuulle hän saattoi 

jättää asioiden hoidon. Matkalainen turvautui myös kirkkoon turvan tarjoajana, ja saattoi ennen 

matkaa rukoilla pyhimyksiltä turvaa matkalle.295 Liikkuminen näyttää birgittalaisilla noudattaneen 

yleisiä keskiajan matkustamiseen ja paikasta toiseen siirtymiseen liittyneitä normeja. Kulkuneuvois-

ta ja tarkemmista kulkureiteistä on Diariumin perusteella vaikea sanoa tarkemmin, mutta satunnai-

set ongelmat tai kirjurin oma läsnäolo matkalla värittävät paikoin liikkumiskuvauksia. 

 

Mobiliteetti oli läsnä paitsi liikkuvan väen arkipäivässä ja matkakertomuksissa, myös heidän 

identiteetissään, sillä liikkumisen maantiede ja matkustaviin henkilöihin liitetyt arvostukset 

näkyivät heidän nimissään. Schubertin mukaan ihmisen sosiaalisen aseman ja hänen kotipaikkansa 

ilmaisemisesta nimen avulla tuli keskiajalla lähes oma taiteenlajinsa. Nimet ovat kiinnostavia, sillä 

Schubertin mukaan sukunimi edellytti myös kotiseutua ja läheisiä ihmisiä (esim. naapurit), jotka 

sukunimen olivat antaneet. Esimerkiksi Münchenistä tunnetaan Petrus Abenteuer (Seikkailija), jolla 

mobiliteetti leimasi oletettavasti paitsi nimeä myös elämäntapaa.  Birgittalaisten osalta mobiliteet-

tiin viittaava nimi on esimerkiksi Lars Romare (Roomalainen). Ominaisuuksista liikkuvalla ihmisel-

lä kertoo puolestaan vuodelta 1386 oleva maininta Olof Scholaris -nimisestä norjalaissyntyisestä 

veljestä, joka oli viettänyt kaksi vuotta Roomassa luostarin asioissa. Kiinnostava nimi on myös bir-

gittalaisveli Peter Astronomilla, jonka kerrotaan valmistaneen kellon Uppsalan tuomiokirkossa.296 

 

                                                 
295 DV 547; Höjer 1905, 218; Ohler 1986, 105, 132-133, 136. 
296 DV 82; 43; 985; Schubert 1995, 32, 56-57, 59. 
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Birgittalaisten tuli matkustaa pareittain tai isommalla joukolla, ja pääsääntöisesti tämä näyttää toteu-

tuneen käytännössä. Liikkumiseen liittyi birgittalaisilla siten yhteisöllisyyden edellytys. Schubertin 

mukaan keskiajan vaeltavat matkaajat liikkuivat yleensä ryhmissä ja pyrkivät rakentamaan itsetun-

toaan matkustamisen avulla. Identiteetin muodostamisen apuna käytettiin esimerkiksi erilaisia lau-

luja; pyhiinvaeltajien laulut poikkesivat selvästi esimerkiksi käsityöläisten vastaavista, ja pyhiinva-

eltajien hurskaat laulut saivat kiertelevillä yliopistomiehillä aivan erilaisen muodon. Myös liikkuvan 

luostariväen identiteetin on täytynyt muodostua omanlaisekseen. Schmidt tuo esille mendikantti-

sääntökuntien alueellista rakentumista käsittelevässä artikkelissaan uudenlaisen, vanhaan vita com-

munis -elämään verrattavissa olevan yhteisöllisyyden, joka näkyi esimerkiksi fransiskaanien pienis-

sä matkaryhmissä. Myös dominikaaneilla korostui uudenlainen yhteisö, erityisesti sen kansainväli-

syys ja monikielisyys verrattaessa perinteiseen monastisuuteen. Mendikanteilla voidaan Schmidtin 

mukaan koko maailman katsoa edustaneen luostaria.297 Tietyin rajoittein ja muutoksin samaa voitai-

siin soveltaa myös birgittalaisiin: koko birgittalaissääntökunta edusti heidän luostariaan, stabilitas 

locin kohdetta. Liikkumiskuvausten perusteella luostari ei kuitenkaan ollut vapaasti määriteltävissä, 

vaan yhteisön normit rajasivat sitä, eikä karkuritapauksissa kyse ei selvästikään ollut individualistis-

ta konventtirajoista vaan klausuurin ylittämisestä. Mobiliteetti sai käytännöllisen ja tarpeista nouse-

van näkökulman rinnalle toisen, sosiaalisen aspektin, joka kytkeytyi kiinteästi yksilön ja yhteisön 

väliseen rooliin, liikkumisen luonteeseen yhteisön määrittelijänä sekä oman elintilan ja elämänpiirin 

laajentamiseen. 

                                                 
297 Nyberg 1974, 108; Schubert 1995, 32; Gejrot 2000, 71-72; Schmidt 2010, 3-4. 
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5. LIIKKUMINEN BIRGITTALAISTEN PERUSKOKEMUKSENA 
 

Selvitin pro gradu -työssäni liikkumiskuvauksia birgittalaisveljien Diarium Vadstenensessa 1384–

1545. Näiden kuvausten avulla olen tutkinut mobiliteetin merkitystä Vadstenan luostarissa. Kuten 

luvussa neljä esitin, vadstenalaisten liikkumiskuvauksia oli 127 yhteensä 1197 merkinnästä, joista 

valtaosa käsittelee uusien luostariyhteisön jäsenten vihkimyksiä ja muita luostarin arkielämään kuu-

luneita asioita. Liikkumismerkinnöistä suurin osa on veljien liikkumista käsitteleviä, sisaret ovat 

vähemmistössä. Liikkuminen suuntautui Diariumin perusteella pääsääntöisesti Roomaan ja tytär-

luostareihin, yleensä sääntökunnan asioiden hoitoon liittyen. Lisäksi yksittäistapaukset toivat esille 

liikkumiseen liittyneitä ongelmia, kuten apostasia-tapauksia eli luostarikarkuruutta, matkojen kes-

keytymisiä, sekä erityistapauksia, joita ei voi sijoittaa suoraan muihin kategorioihin. Tällaisia tapa-

uksia saattoivat olla esimerkiksi oman terveydenhoitoon tai luostarin tiluksien asioiden selvittämi-

seen liittynyt liikkuminen. 

 

Liikkuminen oli Vadstenan birgittalaisilla positiivinen, sääntökunnan yhtenäisyyttä lisäävä tekijä ja 

välttämätön käytännön asioiden ja kommunikaation kannalta. Toisaalta liikkuminen oli myös rajoja 

asettava kysymys, joka aiheutti yksilöille haasteita. Liikkumiskuvausten määrä ja niihin suhtautu-

minen kuitenkin kertoo siitä, että liikkuminen nähtiin osana luostarin asukkaiden arkipäivää. Klau-

suuri, muurien suojissa eläminen, ja stabilitas loci, tiettyyn luostariin ja luostarielämään sitoutumi-

nen, muodostivat keskeiset perustelut liikkuvuudelle ja liikkumattomuudelle. Liikkumiskuvauksissa 

on selvästi erotettavissa sellaiset tapaukset, joissa liikkumissäädökset asettivat rajoja. Yksilön toi-

minta normeja vastaamattomalla tavalla, kuten apostasia-tapauksissa, oli paitsi kanonisen lain ja 

luostarisäännön vastaista, myös uhka luostarin yhtenäisyydelle ja järjestykselle. Lähteen paikoin 

tiukat sanamuodot antavat selvästi ymmärtää, että omien klausuurirajojen määrittely ei ollut yksilöl-

le mahdollista. Yksilölliset vapaudet törmäsivät yhteisön sääntöihin ja käytäntöihin myös tapauksis-

sa, joissa yksilö oli liikkunut ilman Vadstenan yhteisön lupaa, joskin toisen, esimerkiksi tytärluosta-

rin auktoriteetilla. 

 

Taustalla vaikutti kanonisen lain tulkinta siitä, että luostarilupaus tehtiin eliniäksi ja se sitoi yksilön 

tiettyyn luostariin. Tällaisen lokaalisuuden ja tiettyyn paikkaan sidotun kotiseudun käsite sai vasta-

voiman mobiliteetista eli liikkuvuudesta, ja sen stabiiliudelle asettamasta haasteesta. Kun identiteet-

ti ja asema omassa yhteisössä oli perinteisesti muodostettu talon, tietyn luostarin ja sukuverkostojen 

välisessä tilassa, oli liikkuvan väestön asema monimuotoisempi. Euroopan laajuinen luostariverkos-
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to tarjosi birgittalaisille mahdollisuuden samaistua maantieteellisen kotiseudun sijaan laajempaan, 

oman sääntökunnan ja yksilöllisten tehtävien kautta määrittyvään mentaaliseen kotiseutuun. Tämä 

näkyi esimerkiksi siten, että vaikka Vadstenasta tytärluostareihin lähetetyt viettivät pitkiä aikoja 

poissa kotiluostaristaan, säilyivät he silti Vadstenan asukkaina ja palasivat sinne yleensä myöhem-

min. Kuten luvussa neljä olen tuonut esille, birgittalaisten liikkumisen maantieteellinen kaari oli 

laaja, mikä omalta osaltaan kertoo kotiseudun uudenlaisesta määrittelystä. Birgittalaisten luostari-

verkostot ja matkustaminen vaikuttavat olleen ainakin osittain samankaltaisia kuin 1200-luvulta 

alkaen levinneillä mendikanttisääntökunnilla, kuten fransiskaaneilla: niilläkin olennaista oli luosta-

riyhteisön uudelleenmäärittely ja perinteisen monastisuuden tulkitseminen uudella tavalla. Kuten 

luvussa kolme olen tuonut esille, apostaatteihin suhtautuminen ja paikoin liikkumiskuvausten yh-

teydessä annetut erittäin tarkat, sääntöön vetoavat perustelut kuitenkin osoittavat, että luostariyhtei-

sön uudelleenmäärittelyllä ja mobiliteetin hyväksymisellä osaksi luostarielämää oli birgittalaisilla 

selvät rajansa. 

 

Mobiliteetin mukanaan tuoma laajempi kotiseudun määrittely ei siis poistanut birgittalaisten tiukko-

ja klausuurivaatimuksia, vaan liikkuminen oli suhteutettava sääntöön. Kolmannessa luvussa käsitte-

lin liikkumisen haasteita muun muassa sukupuolen näkökulmasta. Sukupuolittuneen liikkumisen 

näkökulmasta jaottelu oli suhteellisen selvä: sisaret, luostarin johtajana toiminut abbedissa mukaan 

lukien, eivät normaalisti liikkuneet luostarista. Sisarluostareihin siirtyminen nähtiin paikoin kuiten-

kin pakollisena, sääntökunnan koheesiota ylläpitävänä tekijänä, joten myös sisarten osalta tietyn-

laista stabilitas locin uudelleen määrittelyä voi katsoa olleen. Tällainen paikoin joustava klausuurin 

tulkinta, kuten luvussa kaksi ja kolme olen tuonut esille, oli seurausta paitsi käytännön haasteista 

myös säännöstä ja sen tulkinnasta.  

 

Vadstenan birgittalaisluostaria yhdisti eurooppalaiseen kontekstiin liikkumisen näkeminen kommu-

nikaationa, jonka avulla rakennettiin toimivaa sääntökuntaverkostoa 1400-luvun Euroopassa. Toi-

sessa luvussa käsittelin liikkumisen positiivista merkitystä ja mahdollisuuksia, joiden yhteydessä 

erityisesti Rooma ja tytärluostarit nousivat kohteina esille. Tytärluostareihin suuntautuneet matkat 

pitivät yllä sääntökunnan käytäntöjen yhtenäisyyttä, ja usein matkan syynä olikin tytärluostarin 

pyyntö luostarin ”reformoimiseksi”. Tytärluostareihin myös lähetettiin Vadstenasta asukkaita lyhy-

empää tai pysyvää oleskelua varten, kuten olen luvussa kaksi selvittänyt. Tällaisessa tilanteessa tuli 

olla taustalla konventin tuki, yksilö ei voinut omin luvin vaihtaa paikkaa. Lupaa vaihtaa luostaria, 

transitusta, saattoi pyytää viime kädessä paavilta, mutta Diariumissa tällaisia tapauksia ei tuotu esil-

le. Roomaan suuntautuvien matkojen taustalla oli pohjimmiltaan sama tarve kuin tytärluostareihin 
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suuntautuneissa matkoissa, sääntökunnan asioiden hoito ja yhtenäisyyden säilyttäminen. Birgitta-

laisten oma talo keskiaikaisen kristikunnan keskuksessa edellytti myös jatkuvaa läsnäoloa, ja on 

nähtävissä osaksi birgittalaisten laajaa eurooppalaista verkostoa. 

 

Kommunikaation rajat olivat paikoin häilyvät, paikoin erittäin tiukat. Niiden määrittelyyn oli osalli-

sena useita tekijöitä, ja rajat uudelleenmuotoiltiin toisinaan tapauskohtaisesti. Tärkein, ainakin Dia-

riumissa esiin nousseiden perustelujen näkökulmasta oli Regula Sancti Salvatoris, birgittalaisten 

luostarisääntö. Siinä annettiin ohjeet abbedissan asemasta ja klausuurin vaatimuksesta sekä kenraa-

likonfessorin ja veljien roolista sisarten auttajina, myös kommunikaatiokysymyksissä. Säännön täy-

dennyksinä toimivat myöhemmät lisäykset ja paavin bullat, mutta Diariumissa ja oletettavasti myös 

birgittalaisten itseymmärryksessä ne nähtiin säännön osana. Säännön ohella kanonisen lain luosta-

reita koskevat vaatimukset ja säädökset, kuten nunnien tiukempi klausuuri, ja erilliset paavilliset 

päätökset vaikuttivat birgittalaisten arkipäivään, liikkumiseen ja siten näkyvät myös Diariumin liik-

kumiskuvauksissa. 

 

Sääntökunnan perustajan Birgitan esimerkki liikkumisessa vaikutti näkemykseni mukaan birgitta-

laisten liikkumisen määrittelyssä. Luvussa kaksi toin esille, että esimerkki toimi säännön lisänä ja 

täydentäjänä, ja suorastaan edellytti liikkumista. Birgitan oman elämän kannalta Roomassa vietetty 

aika muodostui tärkeäksi, ja saman voidaan katsoa pitävän paikkansa myös vadstenalaisten Roo-

massa oleskelun osalta: Vadstenan pohjoinen sijainti ja paikalliset olosuhteet vaikuttivat siihen, että 

informaation saaminen ja matkojen tekeminen kesti pidempään, ja muodostui siksikin osaksi birgit-

talaisveljien ja -sisarten arkea. 

 

Luvussa neljä tarkastelin Diariumin liikkumiskuvauksia määrällisen analyysin keinoin. Analyysin 

pohjalta voi todeta, että alkuvuosina liikkuminen kohdistui Vadstenasta ensisijaisesti Roomaan, 

joka säilyi kohteena läpi tutkimusajan aina 1500-luvun ensimmäisille vuosikymmenille. Melko pian 

Roomaan suuntautuneiden liikkumiskuvausten rinnalle nousivat tytärluostarit, joihin kohdistui suu-

rin osa Diariumin liikkumiskuvauksista. Tämä kertoo sääntökunnan rakentamisesta ja luostariver-

koston ylläpitämisestä. Myös tytärluostareihin liikkuminen säilyi merkittävänä 1500-luvun alkupuo-

lelle saakka. Liikkumiseen liittyneiden ongelmien ajallisesta esiintymisestä voi sanoa tapausten 

lisääntyneen sääntökunnan vakiintumisen myötä, mutta kaiken kaikkiaan ongelmatapausten määrä 

pysyi Diariumin kuvauksissa pienenä. Protestanttinen reformaatio vaikutti Vadstenan luostarin elä-

mään ja liikkumiskuvauksiin selvästi 1530-luvulta alkaen, jolloin edellisten kategorioiden merkintö-

jen vähetessä ryhmän ”muut liikkumistapaukset” määrä nousi selkeästi. Tämä kertoo paitsi muuttu-
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neesta klausuuritulkinnasta, kuten luvussa neljä olen esittänyt, myös uskonnollisista muutoksista ja 

luostarin valtakunnalliselta taholta kohtaamista haasteista ja rajoitteista. Diariumin merkintöihin 

liittyvät rajoitteetkin huomioonottaen voi matkustamisen määrällisen analyysin pohjalta todeta liik-

kumiskuvausten heijastaneen yleisesti Vadstenan luostarin ja birgittalaissääntökunnan kehitystä. 

 

Vadstenan birgittalaisluostarin liikkumiskuvaukset ovat omiaan tuomaan esille mobiliteetin merki-

tyksen keskiaikaisessa yhteiskunnassa. Liikkumiskuvausten avulla voidaan muodostaa tarkempi 

kuva keskiajan ihmisen elämästä ja elinoloihin vaikuttaneista tekijöistä. Olen gradussani rakentanut 

kuvaa Diariumin liikkumiskuvauksista kolmesta eri näkökulmasta, liikkumisen mahdollisuuksien, 

rajojen ja keinojen kautta. Diariumin ja kirjallisuuden avulla selviää, että liikkuminen noudatteli 

Diariumin liikkumiskuvauksissa ja toteutuneessa liikkumisessa - sikäli kun jälkimmäisestä on saa-

tavilla tietoa - muillekin keskiajan ihmisille saatavilla olevia mahdollisuuksia. Vadstenalaisten mat-

kojen maantieteellinen kaari piirtyi Ruotsista aina Italiaan saakka, kuten luvussa neljä esitin, ja sel-

laisena noudatteli muiden sääntökuntien, kuten fransiskaanien liikkumista. Birgittalaisten erityis-

piirteet ja Vadstenan rooli leviävän sääntökunnan emoluostarina saivat vadstenalaiset liikkumaan, 

useimmin kuitenkin maantieteellisesti läheisiksi mielletyille alueille kuten Naantalin ja Tallinnan 

birgittalaisluostareihin. Vaikka mobiliteetti olikin osa keskiaikaisen ihmisen kokemusmaailmaa, oli 

lähelle matkustaminen helpompaa, edullisempaa ja siten useammalle mahdollista. 

 

Liikkumisen rajat ja mahdollisuudet näyttävät Diariumin perusteella kietoutuneen yhteen. Liikku-

miskuvauksista käy ilmi, että matkoihin suhtauduttiin kaikella vakavuudella, ja että sääntöjen rik-

komiseen ei suhtauduttu suopeasti. Haasteet ja toiveet oman luostarin ja sääntökunnan asemaan 

liittyen pakottivat Vadstenan luostarin asukit joustamaan käsityksistään, tulkitsemaan kanonista 

lakia ja Birgitan luostarisääntöä, ja tärkeimpänä perustelemaan itse omaa toimintaansa. Siten liik-

kumiskuvaukset ja luonnollisesti niiden taustalla oleva liikkuvuus haastoivat vadstenalaiset raken-

tamaan omaa identiteettiään ja määrittelemään yhä uudelleen suhdettaan aikaisempaan luostaripe-

rinteeseen ja omiin käytäntöihin. Liikkumiseen liittyvät rajat ja mahdollisuudet näyttäytyvätkin pi-

demmän päälle osana laajempaa, itseymmärryksen rakentamiseen liittyvää kehystä. Diariumin liik-

kumiskuvausten perusteella mobiliteetti oli osa birgittalaisten peruskokemusta, vaikkeivät kaikki 

olisikaan itse liikkuneet luostaristaan. Matkakertomusten, matkaan lähettämisestä käytyjen keskus-

telujen ja kauempaa tulleiden vieraiden ansiosta myös yhteisön stabiilimmat jäsenet pääsivät osaksi 

mobiilia elämäntapaa. 
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 Kartta 1. Diariumissa mainitut birgittalaisluostarit Euroopan alueella keskiajalla. Lähde: DV. 

 

 
 


