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Klosterkyrkans Vänner 

VÅRENS PROGRAM 2017
Torsdag 16 februari 17.30 
Årsmöte - se särskild kallelse - i Klosterkyrkan, därefter kaffe/te på 
Pilgrimscentrum. 19.00 Kyrkmässa till minne av Klosterkyrkans invigning 
16 febr 1430.

Lördag 11 mars 15.00
”Under runristad häll - tidigkristna gravmonument i 1000-talets Östergötland” arkeolog 
fil dr Cecilia Ljung i Församlingshemmet, entréavgift icke medlem 50:-.

Lördag 8 april 15.00
”Multisensoriska perspektiv på det senmedeltida Vadstena”, fil dr  konsthistoriker 
Eva Lindqvist Sandgren berättar om ett intressant nystartat projekt som 
syftar till att ge nutida besökare i Klosterkyrkan möjlighet att erfara ljud, ljus, 
rymd och färg så som det kan ha upplevts av besökare under senmedeltiden, 
i Klostermuseet, entréavgift icke medlem 50:-.

Föreläsningarna genomföres i samarbete med studieförbundet Sensus

  Dags att betala ÅRSAVGIFTEN 150 kr för familj,100 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 Maj-Lis Wigren. Församlingens representanter 
Torbjörn Ahlund/Christer Staaf.
Medlemsavgift 100:- för enskild medlem, 150:- för familj. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161. 
Adress Klosterkyrkans Vänner, Pastorsexpeditionen, Box 177, 592 24 Vadstena 
eller ewa.lund@svenskakyrkan.se  och http://www.svenskakyrkan.se/vadstena

 

Kära Klosterkyrkans Vänner!
Vid Klockarbacken ligger tre trevliga hus som kallas von Rosenska 
gården eller Mariagården. De har medeltida anor och har hört till 
klostret. År 1920 bildades Birgittastiftelsen och Societas Sancte Birgittae. 
Just detta år ville Dynamo Borst köpa de tre husen men Erik och Mary 
von Rosen, engagerade i SSB, tyckte att gården kunde användas till något 
mer andligt och förvärvade därför fastigheten. Så småningom växte hos 
Mary fram en dröm om att husen skulle användas av en kommunitet. 
Drömmen gick i uppfyllelse när Mariadöttrarna (då en kommunitet 
inom Svenska kyrkan) 1965 köpte fastigheten och flyttade in. Den 
gamla vedboden och stallet gjordes om till kapell. Mariadöttrarna bodde 
också på Motalagatan och dit kom prosten Göran Grefbäck varje vecka 
för att fira mässa. Mariadöttrarna hjälpte Göran att hos församlingen 
väcka en längtan efter nattvardsfirande och idag lever klockslagen kvar i 
Klosterkyrkans mässfirande. 1989 konverterade systrarna och flyttade till 
Heliga Hjärtas Kloster vid foten av Omberg. Birgittasystrarna övertog 
gården och den används nu för retreater. Idag fortsätter retreaterna i 
Pilgrimscentrums regi. Vi önskar dem lycka till! EV

Lörd 20 maj Vadstena guideförening 
bjuder in till en dagsresa till Västergötland 
20 maj 2017. Besök i de gamla kyrkorna i Od
och Eriksberg, Fåglavik med Elisabeth Hessel-
blads födelsehem och kapell med minnessten 
samt Gräfsnäs där Margareta Leijonhuvud 
(Gustav Vasas andra hustru, mor till hertig 
Magnus) växte upp. Avresa från Rödtornet 7.30, återkomst ca kl 21. 
Kostnad 650:-/person för resa, fm-fika, lunch, samt fem entréer inkl 
guidning. Anmälan till Anita Gustavsson anita61.gustavsson@telia.com 
eller tele: 070-636 80 48 senast 15 februari, men “först till kvarn” 
gäller. Vid anmälan får du/ni ytterligare information.

Eriksbergs gamla kyrka

Mariagården från norr, kyrkogårdenMariagården från söder



Under Konstrundan lördagen den 
10 september 2016 höll konstvetare 
Agneta Wolff sin föreläsning 
”Jesusbarnet i Vadstena kloster-
kyrka, måleri och skulptur”.

Det blev en rundvandring med 
början vid ”Sköna madonnan” 
och avslutning vid ”Rosen-
kransmadonnan”. på bilderna 
ser vi Agneta tillsammans med
några av åhörarna framför 
birgittaaltarskåpet och den nyligen här placerade ”Jesu födelse enligt Birgittas 
vision”. Agneta är en lysande föreläsare och det var många nyheter hon kunde 
presentera när vi såg de bilder av Jesusbarnet som finns på åtta olika ställen i 
Klosterkyrkan. Hon inledde med att berätta om den äldre versionen av Jesus 
sittande i Marias knä, ett Jesusbarn framställt som en vuxen var väsentlig för 
hans frälsargärning. På 1300-talet blev bilderna mjukare, en ömsint kontakt 
mellan barn och mor, Maria ler mot sitt barn, som ofta är naket, utan arvsynd.

Inför årsmötet kommer här ett kort utdrag ur Birgittas uppenbarelser, 
Extravagantes (bifogade uppenbarelser) kapitel 28 som handlar om hur 
kyrkan skall se ut. Den börjar: Guds Son talar: »Kyrkans kor skall vara i väster, 
vid sjön, och en hög mur skall gå från tegelhuset i norr längs sjön ända fram till kler-
kernas gård. Mellan denna mur och koret skall det vara ett avstånd av aderton alnar, 
så att man där kan bygga talporten, vilken på längden må delas mitt itu av en mur, 
som går från brödernas kor och till muren vid stranden. I denna talport kunna bröder 
och systrar tala till varandra om nödvändiga ärenden, och där få inga fönster finnas, så 
att bröder och systrar kunna se varandra. I denna mur skola två hjul finnas, sådana 
som bruka förekomma i dylika kloster. (1 aln = ung 54 cm) Brödernas kor skall 
mäta tjugotvå alnar i längd under ett enda valv, som sträcker sig från västväggen till 
högaltaret, så att detta högaltare befinner sig inunder valvet och klerkerna måste stå 
mellan högaltaret och västväggen. Valvet skall mäta tjugo alnar i bredd. Den vägg, som 
är bakom brödernas korstolar och vetter mot systrarnas avdelning i norr, skall nära 
golvet hava fem fönsteröppningar, vid vilka systrarna skola bikta sig /---/. 

19 november var det dags 
för Sune Zachrisson och 
Jan-Erik Nylund att 
presentera ”1956 års 
sensationella upptäckt 
av Kungapalatset”. Sune 
berättade om sina minnen 
från hösten 1956 och hur 
han gick i lära hos Iwar 
Anderson, dåtidens

Den 22 oktober föreläste antikvarie 
Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum, 
“Hemma hos Birgitta, arkeologi på Aspenäs 
och Ulvåsa” Aspenäs vid sjön Sommen var egen-
domen där Birgitta bodde några år som ung flicka 
sedan hennes mor dött. Gården ägdes av drotsen 
Knut Jonsson och hans maka Katarina, syster till 
Birgittas mor. Den medeltida gården låg lite längre 
söderut än den nuvarande. Där har arkeologerna 
funnit grunder efter flera hus och rikligt med 
odlingsrösen. En smedja grävdes ut där en del 
lösfynd som hästskosöm, rykt-skrapa mm gjordes. 
Kring Ulvåsa fanns flera olika gårdar från olika 
epoker, osäkert var Birgitta eg bott.

Bilden visar grunden till en smedja,
utgrävd vid Aspenäs. Foto A-C Feldt

kunnigaste byggnadsantivkvarie. Jan-Erik kompletterade med frågor och 
fakta, ett intressant och inspirerande samtal mellan två entusiaster!

Presentationen gjordes i Kungasalen 
där autentiska lämningar från 1200-talet 
finns kvar.


