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Klosterkyrkans Vänner 

Bästa klosterkyrko-vänner!
För första gången kallar vi till årsmöte i februari månad. Vi inviger 
den nya verksamhetsordningen med årsmöte i Klosterkyrkan i nära 
anslutning till det datum, 16 februari, då kyrkan invigdes år 1430. 
   När vi stiger in genom huvudentrén, förlåtelsens portar, kan vi 
glädja oss åt den nya stenbeläggnigen framför dörrarna. En särskild 
finess är att nivåskillnaden mellan mark och trappsteg är borttrollad    
genom att beläggningen har en svag lutning. Dessutom finns en 

VÅRENS PROGRAM 2016
Lördag 13 februari 15.00 
Årsmöte - se särskild kallelse - med efterföljande föredrag där komminister 
Hans Merseburg berättar om Östergötlands lokala helgon, Ingrid av 
Skänninge, Björn av Klockrike m fl,  i Klosterkyrkan. 

Lördag 12 mars 15.00 - 17.00
Skrift och skriftkultur i Sydskandinavien under äldre medeltid, 
Peter Carelli, docent i historisk arkeologi, föreläser i 
Församlingshemmet, fikapaus, därefter kortfattad information om 
pågående forskningsprojekt i Vadstena klosterområde.

Lördag 9 april 17.00 
Avlat, andakt och konst i Vadstena klosterkyrka - om det 
senmedeltida kyrkorummets utformning och funktion, 
arkivarie Hanna Källström, Riksarkivet, föreläser i Församlingshemmet.

Lördag 23 april, samling 15.00 vid kyrkan
Utflykt till 1200-talskyrkan i Järstad, Östergötlands enda medeltida 
landsortskyrka i tegel, guidning av arkeolog Richard Hedvall. Du 
som vill ha skjuts förhandsanmälan till Ewa Lund 0730-222 685 eller 
ewa.lund@svenskakyrkan.se, senast onsdag 20 april.

Lördag 28 maj 18.00 
Klosterkyrkans Mariabilder, apostlar och helgon presenteras av  
vadstenaguiderna Lars Elmér och Gunilla Sjösten.

Föreläsningarna genomföres i samarbete med studieförbundet Sensus

   Dags att betala ÅRSAVGIFTEN 100 kr för hushåll,75 kr 
för enskild.Betala på inbetalningskort eller via internet, 
bg 239-4161. KOM IHÅG namn, adress och gärna epostadress!
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KLOSTERKYRKANS VÄNNER
Styrelse Ordförande Julia Sigurdson, vice ordförande Gunilla Sjösten, sekreterare Lars Elmér, övriga 
ledamöter Ewa Lund, Bella Nylund Wennerström och Elisabeth Vahlquist. Adjungerad kassaförvaltare 
Christina Stroh-Ohlsson. Kyrkorådets representant Lena Savoca. Församlingens representanter Torbjörn 
Ahlund/Christer Staaf.
Medlemsavgift 75:- för enskild medlem, 100:- för hushåll. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161. 
Adress Klosterkyrkans Vänner, Pastorsexpeditionen, Box 177, 592 24 Vadstena 
eller ewa.lund@svenskakyrkan.se  och http://www.vadstenaochdalsforsamlingar.se

 

hårdgjord grusyta 
framför markstenen 
som hindrar lösgruset 
från att ”skräpa ner” 
på stenarna... och än 
en gång hälsar vi er 
alla hjärtligt 
VÄLKOMNA in 
genom portarna och 
särskilt välkomna till 
årsmötet 13 februari 
15.00 i Klosterkyrkan.
Styrelsen



Novemberföredraget Vad döljer 
sig under gräset? blev tyvärr inställt. 
Föreläsaren Andreas Viberg 
hade blivit sjukskriven. Han skulle 
ha berättat om den georadarun-
dersökning som han genomförde 
på flera ställen i klosterträdgår-
darna tillsammans med sin kollega 
Markus Fjellström. Nu får vi 
lägga band på vår nyfikenhet och 
hoppas han kan återkomma under 
det nya året.

Klosterkyrkans Vänner har tagit fram en kopia av målningen Jesu 
födelse enligt Heliga Birgittas uppenbarelse av den italienske konstnären 
Niccolò di Tommaso, utförd omkring 1373. Originalet tillhör 
Vatikanmuseerna i Rom, Italien, varifrån föreningen fått tillstånd att 
placera en kopia av bilden i Vadstena klosterkyrka. Uppenbarelsen om 
Jesu födelse finns i sjunde bokens nr 21.
Efter diskussioner med Församlingsrådet och med Klosterkyrkans 
kaplan Christer Staaf  kom vi överens om att placera bilden på 
körläktarens norra sida (baksida). Den valda placeringen har fördelen 
att erbjuda en lugn plats där besökaren kan läsa och begrunda bilden, 
den får en bra belysning genom ljuskronan som hänger precis ovanför 
och platsen erbjuder dessutom tillräckligt med utrymme för en guidad 
visning inför en grupp åhörare. Bilden sattes upp här under advent 
men kommer under våren att flyttas ner i Brödrakoret, då det är tänkt 
att en särskild ställning skall tillverkas till bilden och texten bredvid. 

Höstens program inleddes i oktober med konst-
vetare Mia Åkestam som presenterade sitt forsk-
ningsprojekt Palatset i Vadstena – platsen, rummet och 
närvaron. Hennes frågeställningar handlar om hur 
platsen användes, vilka var där och vilka var inte 
där, hur manifesterade man sin makt, världslig el-
ler kyrklig. Giftermålet mellan Erik av Pommern 
och Filippa av England 1406 är ett av de tydligaste 
exemplen då det finns utförliga beskrivningar av 
hennes utstyrsel bevarade. Här förtecknas kläder, 
skor, hästar, vagnar och mycket annat exempelvis 
alla de föremål som skulle skänkas som prydnader 
till olika altaren. Hon kommer båtledes till Nor-
den med ett stort följe om ca 200 personer. De 
anländer till Helsingborg och bröllopet står i Lund. 
Efter högtidligheten i oktober stannar de engelska 
gästerna över vintern. Filippas glasfönster (från 
1890-talet) i Klosterkyrkan visar henne i  en dräkt 
som är beskriven i utrustningsförteckningen.
Projektet består av fyra specialstudier: 1) Palatset i 
slutet av 1200-talet, ideala föreställningar, den hö-
viska kulturen... 2) 1300-talet, den visuella retori-
ken, hur man lånar form och uttryck mellan andlig 
och världslig makt... 3) Slutet av 1300-talet och 
1400-talet... 4) Skrinläggningen av Katarina 1489, 
som kallats medeltidens största kyrkofest...!  

Den 26 november föreläste arkeolog Richard Holmgren över ämnet  
Kan arkeologin gräva fram Bibelns berättselser? Svaret är JA! Richards högintres-
santa föreläsning gav rikliga prov på arkeologins möjligheter. Han talade 
om området kring Döda havet, hur sjön förändrats genom tiderna och de 
städer som funnits där bl a Sodom och Gomorra. Nära nabatéernas klipp-
stad Petra visar man på Arons grav. En bildmässig utflykt tog oss också 
till Armenien, berget Ararat (en gammal vulkan)och de spår efter Noas 
ark människor under årtusenden ansett sig finna. 

Jesu födelse 
enligt Birgittas 
uppenbarelse 
nr 21 i sjunde 
boken.


