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Klosterkyrkans Vänner

Fo
to

 o
ch

 g
ra

fis
k 

fo
rm

 Ju
lia

 S
ig

ur
ds

on
 - 

Fo
rla

gs
hu

se
n.

se
 sp

on
sr

ar
 tr

yc
kn

in
ge

n 
av

 m
ed

le
m

sb
la

de
t.

SOMMARPROGRAM 
2018

Två tisdagar, 26 juni och 
7 augusti kl 17.00 Vandring i 
Klosterområdets 800-åriga träd-
gårdar. Guide är Gunilla Sjösten, 
avgift 50:-/person. Samling vid 
Klosterkyrkans huvudentré.

Två söndagar, 1 juli och 5 aug
kl 12.00 ordnar föreningen kyrkkaffe 
i Pilgrimscentrum VÄLKOMNA!

Lördag 15 sept kl 15.00 
presentation av den nyligen utkomna 
boken ”Kvinnor i Heliga Birgittas 
fotspår”.  Författaren Julia Sigurdson
intervjuas av Agneta Wolff, i Försam-
lingshemmet.

KLOSTERKYRKANS VÄNNER
Styrelse Ordförande Gunilla Sjösten, vice ordförande Elisabeth Vahlquist, sekreterare Lars Elmér, 
övriga ledamöter Maria Junaeus, Agneta Wolff  och Carina Åsman. Adjungerad kassaförvaltare Christina 
Stroh-Ohlsson. Församlingsrådets representant Viveca Sörensen. Församlingens representanter Torbjörn 
Ahlund/Felix Egegren. 
Medlemsavgift 100:- för enskild medlem, 150:- för hushåll. Avgiften sättes in på bankgiro 239-4161
Adress Klosterkyrkans Vänner, Pastorsexpeditionen, Gräsgatan 31, 592 30 Vadstena 
eller elisabeth.vahlquist@gmail.com och  http://www.svenskakyrkan.se/vadstena/klosterkyrkans vanner

Klosterkyrkans Vänner

Vidare är vi tacksamma om ni hjälper 
oss att värva nya medlemmar.  Det är en 
glädje att få sprida kunskap om vår kära 
Klosterkyrka och det stora kulturarv som 
tack vare Birgitta Birgersdotter finns här i 
Vadstena.
Hittills har 144 medlemmar betalt sin 
årsavgift under 2018. Året innan var den 
siffran 176. Finns det en * på Ditt/ert 
kuvert innebär det att årsavgiften inte är 
betald i år.  Vi hoppas att ni fortsätter ert 
medlemsskap, men om inte, så skicka ett 
sms till 070 250 45 84 eller mejla 
elisabeth.vahlquist@gmail.com.  Portot 
har blivit väldigt mycket dyrare så vi sparar 
gärna in på onödiga utskick. EV

Kära Vänner!
I samband med KKV:s årsmöte i februari avgick Julia Sigurdson. Hon har 
varit ordförande i vår förening under fem år och dessförinnan varit både 
sekreterare och redaktör för medlemsbladet. Julia har med stor sakkunskap 
och fast hand lett verksamheten och medlemsbladen har t o m detta nummer 
hållit mycket hög kvalitet. För detta tackar vi Julia varmt!
I juli beräknas Julias nya bok ”Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår” komma 
ut på Artos förlag. Med tanke på hennes tidigare författarskap ser vi med 
spänning fram emot denna nya bok!
Julia har lång erfarenhet av att producera trycksaker, vilket tyvärr ingen i den 
nya styrelsen har. Därför undrar vi om det finns någon medlem, som skulle 
vara road av att bistå oss med redigering av vårt medlemsblad? 



Klosterlilja 
Leucojum 
Vernum

Återblick på vårens verksamhet      Den 17 mars berättade fil.mag. Fredrik Öberg om sitt arbete 
med att ge ut och delvis nyöversätta de medeltida källorna om 
den saliga Katarinas liv och mirakler. 1487 hade tryckts en Vita 
Katherine, som riksföreståndaren och ärkebiskopen fick i present vid 
skrinläggningsfesten 1489, och under det fortsatta arbetet för att få 
Katarina helgonförklarad samlades många handskrivna avkrifter av 
redogörelser för mirakler. Att reda ut texternas sammanhang  är en 
utmanande uppgift.
     Lena och Sören Lindhe har skrivit en bok om den silver-
myntskatt som hittades 1786 vid gamla kyrkogården i Styra, och 
berättade om den den 7 april.  Det var sannolikt ca 25 000 små 
mynt, som skall ha vägt tillsammans runt  6 kg. Staten löste bara in 
drygt 5000. Expertisen daterar mynten till 1277 eller tidigare.
     Den 28 april fick vi höra om Vadstena skolas historia från 1400-
talet, då den förberedde pojkar för prästyrket, till 1900-talets Lägre 
allmänna läroverk, så småningom omdöpt till Samrealskola. Det var 
Magnus Vahlquist, själv före detta elev vid skolan,  som gav denna 
översikt. LE

Föreningens årsmöte hölls den 16 februari på Pilgrimscentrum på 
årsdagen av Klosterkyrkans invigning 1430. Avgående ordföranden Julia 
Sigurdson liksom styrelseledamöterna Ewa Lund och Maj-Lis Wigren 
avtackades. Till ny ordförande valdes vice ordföranden Gunilla Sjösten.  
Nya ledamöter i styelsen blev Maria Junaeus, som sedan länge är aktiv 
i Vadstena Guideförening och på Sancta Birgitta klostermuseum, och 
Carina Åsman, kommunaltjänsteman och kyrkvärd.  Församlingsrådet har 
valt Viveca  Sörensen att ersätta Maj-Lis Wigren som dess representant.

Årets första program var ett 
föredrag av Agneta Wolff  med 
rubriken ”Huvudjungfrur och 
martyrer - några kvinnliga helgon 
i Klosterkyrkan”.  Hon berättade 
om några kvinnor som åkallades  
och avbildades mycket ofta i 
medeltidens kyrkor, särskilt Katarina 
(av Alexandria), Barbara och Ursula.  
Deras förböner ansågs vara de mest 
verksamma.  Men idag räknas de inte 
bland den katolska kyrkans officiella 
helgon, eftersom deras historiska 
existens är obevisad.
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32

BILD 1 och 3
Sankta Ursula, 
i sin mantel 
skyddar hon de 
jungfrur som 
sökt martyr-
döden tillsam-
mans med 
henne. 
BILD 2 Maria 
och Elisabeths 
möte, de två 
mödrarna till 
Jesus och 
Johannes 
döparen.

Ovan. En tecknad rekonstruktion av den 
medeltida skolan gjord av rektor Linnarsson.
Till höger. Skolbyggnaden bakom Rödtornet 
byggdes till i flera etapper, den senaste stod 
klar i början av 1900-talet.
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