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SOMMARENS PROGRAM 2015
Lördag 30 maj 18.00 
”Gravar och begravda”, en vandring i Klosterkyrkan med vadstena-
guiderna Lars Elmér och Gunilla Sjösten.

Måndagarna 22 juni, 13 juli , 3 augusti, kl 19.00 ordnar 
Klosterkyrkans Vänner ”vandring i de 800-åriga klosterträdgårdarna” 
guide är Gunilla Sjösten, avgift 50:-/person. 

Söndagarna 12 juli och 2 augusti ordnar Klosterkyrkans 
Vänner kyrkkaffe i Pilgrimscentrum VÄLKOMNA!! 

Under 3 veckor 20 juli - 9 aug TIPSPROMENAD
Klosterkyrkans Vänner ordnar en kombinerad medlemsvärvning och 
tipspromenad, frågeformulär hämtas i Klosterkyrkans bokbord, Kloster-
museet eller Pilgrimscentrum. Svaren lämnas i bokbordet i kyrkan! Vinst-
dragning varje söndag.

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

Kära Vänner! Föreningens hittills längsta verksamhetsår (1 okt 2014 - 
31 dec 2015) har börjat bra, studiecirklar och föreläsningar avlöser 
varann. Vårt januarievenemang lockade en rekordpublik som lyssnade 
förtjusta när Birgit och Göran Grefbäck berättade om sina 50 år i Vad-
stena. Bland mycket annat så var Göran i många år ordförande i Klos-
terkyrkans Vänner.
     Tre föreläsningar under våren har varit mycket uppskattade, så bra att 
vi funderar på att upprepa dem under den kommande hösten/vintern! 
Vi har också haft tre möten i styrelsen under våren och diskuterat 
löpande frågor och nya idéer, exempelvis att ta fram en kopia av italie-
naren Niccolò di Tommasos målning av Birgittas version av Jesu födelse, 
utförd omkring 1374.
      En nyhet för sommaren är en medlemsvärvningskampanj i form av 
tipspromenader!! Under veckorna 30, 31 och 32 (20/7 - 9/8) kan alla 

En ovanlig syn i Klosterkyrkan, Mariaaltaret 
med stängda dörrar från skärtorsdagens 
kväll till påskafton!

prova sin kunskaper om Klosterkyrkan 
och klosterområdet! Ta med vänner och 
bekanta, hämta ett formulär i kyrkan, 
klostermuseet eller hos pilgrimscentrum, 
värva vänner och vinn presentkort!!
     Societas Birgitta Europa, SBE, hål-
ler sitt årsmöte i Altomünster 10 - 13 
sept. En resa från Vadstena kommer 
att arrangeras med trolig inkvartering i 
klostrets gästhem. För information kon-
takta Markus Lindberg,  0702-895415 
eller markus.klostermuseet@telia.com  
/Styrelsen



Birgit och Göran Grefbäck berättade om 
sina 50 år i Vadstena, målande, roligt, person-
ligt och mycket innehållsrikt. Under en paus 
med förfriskningar fick åhörarna möjlighet att 
mingla och ställa frågor. Birgits och Görans 
berättelse finns dokumenterad på dvd i vän-
föreningens arkiv.
     I februari fick vi en ny högtidsstund när 
Christer Staaf höll sitt föredrag ”Den heliga 
Birgitta och Linköpings domkyrka”. Christer 
lade huvudvikten vid relationen mellan dom-
kyrkokaplanen magister Mattias och Birgitta. 
Mattias var en av sin tids främsta teologer, 

vilket bl a innebar ett omfattande arbete 
i kyrkans valv. Eva Nyström Tagesson, 
konservator och antikvarie, var assistent 
under restaureringen. Hon berättade om 
det spännande arbetet fyllt av upptäckter. 
Valven hade slagits på 1420-talet, murats, 
slammats och kalkmålats. Invigningen av 
kyrkan skedde i februari 1430. Under en 
restaurering på 1890-talet hade målningarna 
i valven förstörts och det var närmast en ren 
tillfällighet att de nu upptäcktes. 
     Bilden ovan visar södra sidoskeppets 
valv där målningen är rikare än i mittskep-
pet och norra sidoskeppet. Här syns ett 
slags sjögräsliknande ornament längs 
valvribborna. 
     Göran Grefbäck redogjorde för minst 
ett decenniums förarbeten och insamlingen 
av 1 miljon kronor till restaureringen av 
valven! 

Verksamhetsåret 
2015 inleddes  
med succé och 
publikrekord! 

både biktfar och vän till Birgitta. Intressant nog 
framhöll Christer det ömsesidiga utbytet mellan 
Mattias och Birgitta. Vi var många som den dagen 
fick nya aha-upplevelser!!
     Mars månads föredrag höll konsthistoriker 
Mia Åkestam över ämnet ”Maria i kult och konst, 
från tiden för klostergrundandet till den begynnande 
reformationen”. Mia inledde med att berätta om 
Marias liv och mariabildernas stora betydelse för 
människor. Hon tog ett exempel från Vadstena-
diariet nr 47 år1388 som beskriver broder Ingolfs 
insats för att rädda sin älskade bild av Maria. Ty av 
kärlek till den bild av henne han haft med sig vid sitt inträde 
i klostret kastade han sig rakt in i lågorna i det brinnande 
kapellet och ryckte åt sig bilden; men när han skulle ta sig ut 

insveptes han i eldslågorna. Det är vår fromma 
tro att den heliga jungfrun har upptagit hans 
själ i himlen, eftersom han dog på grund av sin 
kärlek till henne.  
     Mia tog upp Klosterkyrkans tre 
skulpturer av ”Anna själv tredje” (Maria 
med sin mor Anna och sin son Jesus) 
och den sena Mariabilden på Rosen-
kransaltaret där den heliga jungfrun 
står på månskäran. Publiken fick sedan 
följa med till “Sköna madonnan” och 
ta del av olika teorier om denna bilds 
ursprung och tidigare placering i kyrkan 
- den är gjord för att kunna ses även 
bakifrån; kanske har den tidvis hängt 
från taket på något sätt. Mia belyste 
också några av figurerna i högaltarets 
Mariaaltarskåp. 
     Den 19 juni 1983 återöppnades 
Klosterkyrkan efter flera års renovering 


