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Lörd 12 sept 
Domkyrkans Vänner besöker Vadstena klosterkyrka och bjuder in Kloster-
kyrkans vänner till föredrag av konservator/antikvarie Eva Nyström Tagesson. 
11.00 - 12.00 ”Kalkmålningarna i Klosterkyrkans valv”och 
13.30-15.00 ”Altarskåpen i Klosterkyrkan”. 

Lörd 3 okt 15.00-17.30
Konsthistoriker Mia Åkestam presenterar och diskuterar sitt forsknings-
projekt ”Palatset och klostret i Vadstena - platsen, rummet och närvaron”, 
i Församlingshemmet (fikapaus).

Lörd 14 nov 15.00-17.30 
”Vad döljer sig under gräset ?” arkeolog Andreas Viberg berättar om 
sommarens georadarundersökning i Nunneträdgården, i Klostermuseet
(fikapaus). Entré 50:- går oavkortat till Klostermuseet.

Lörd 28 nov 15.00-17.30
”Kan arkeologin gräva fram bibelns berättelser”, arkeolog Richard 
Holmgren, i Församlingshemmet (fikapaus).

Lörd 16 jan 2016 15.00-16.00 
Efter önskemål en repris av vårens föreläsning, avsnittet om ”Birgitta och 
magister Mattias”, Klosterkyrkans kaplan Christer Staaf, i Klosterkyrkan.

Föreläsningarna genomföres i samarbete med studieförbundet Sensus

http://www.vadstenaochdalsforsamlingar.se

Kära vänföreningsmedlemmar!
Efter denna kalla och regniga sommar kan vi rapportera om en, trots allt, 
innehållsrik och positiv säsong och nu väntar hösten med flera mycket in-
tressanta programpunkter, se närmare sid 4 och affischer som sitter uppe 
på Klosterkyrkans och flera andra anslagstavlor i staden. 
   Som tidigare nämnts bjuder vi in till årsmöte först i februari, men boka 
redan nu lördagen den 13 februari 2016. Anledningen är som sagt att vi 
ändrat verksamhetsår till att numera överenstämma med kalenderår.
   Sedan 2014 är Klosterkyrkans Vänner föreningsmedlem i ARV=Aktion 
Rädda Vättern. Styrelsen beslutade enhälligt att Vättern är så viktig för oss 
alla, för Vadstena och för Klosterkyrkan att en medlemsavgift om 

Program höst 2015 - vinter 2016  

300:-/år är väl motiverad. 
Det stora vattnet har i alla 
tider betytt oerhört mycket 
för platsen, för vår hälsa och 
för kommunikation m m. Hot 
mot vattnet är bl a försvarets 
ansökan om att kraftigt utöka 
skjutövningarna från Karlsborg 
och därmed  sammanhängande 
avfallsprodukter som anrikas på 
sjöbotten. Bolaget Gripen Gas 
har fått tillstånd att provborra 
efter gas i alunskiffer (som är 
en mycket giftig bergart) på 
land och i sjöbotten i Motalavi-
ken. Vättern är norra Europas 
största dricksvattenreservoar 
som otvivelaktigt måste skyddas. 
En stor manifestation ägde rum  
runt hela Vättern 8-9 aug bl a 
med högmässa och seminarium  
i Klosterkyrkan./JS



Den 30 maj samlade Gunilla Sjösten och Lars Elmér 
43 åhörare under rubriken “Gravar och begravda 
i Klosterkyrkan”. Gruppen gick runt och tittade 
på gravhällar och andra gravminnen från olika 
tider och fick veta lite om några av dem som blivit 
begravda, från drottningar och slottsbefälhavare till 
herrar med sämre eftermälen, såsom Bo Jonsson 
Grip och bondeplågaren Jösse Eriksson. Mindre 
bemärkta personer fanns också, bland annat en enda 
birgittinnunna, Sigrid Henriksdotter. Var klosterfolket 
annars fick sin sista vila vet man inte säkert.
   Vandringen slutade med den mest synliga graven, 
nämligen den stackars hertig Magnus, vars liv och 
leverne också belystes. LE

Kyrkkaffe i Pilgrimscentrum.
12 juli hade vi kö till kaffekopparna 
och bakverken, regnväder ute och livliga 
diskussioner inomhus. Den 2 augusti strålande sol och många kaffetörstiga!

Sommaren 2015

Sommaren bjöd på tre Trädgårdsvandringar. Den första i ösregn och trots det 
fyra entusiastiska deltagare. Nummer två bjöd på duggregn och lockade hela två 
åhörare, tredje gången, 3 augusti, sol och vindstilla, idealiskt för trädgårdsvand-
ring. Gunilla Sjösten ledde visningsrundan och startade i palatsträdgården från 
1200-talet norr om Klostermuseet, fortsatte genom århundradena och slutade 
i Munkträdgården med fruktträdgården som idag är klonarkiv för gamla frukt-
sorter, en spännande och intressant exposé. JS

Slottshauptmannen 
Claude de Laval, död 
1646, och hans maka
Maria Ulfsax (dödsår 
ej inhugget).

Sommarens Tipspromenad ställde tio kniviga frågor till deltagarna. Här kommer 
frågorna och de rätta svaren:
1. Vadstena firar ett stort jubileum år 2030. Hur många år är det då sedan Klosterkyrkan invigdes? 
2. 600  2. I altarskåpet vid Klosterkyrkans högaltare finns många olika figurer. Vem är det kvinnliga 
helgonet, till höger om mitten, som håller ut sina beskyddande armar över kvinnorna under 
manteln? 2. Ursula 3. Frälsarkransen skapades av en svensk biskop 1995. Vem?  x. Martin Lönnebo  
4. Ruinparken visar resterna av det medeltida klostrets talehus. Vad användes det till?  1. Samtala  
5. I det medeltida klostret fanns en kort tid (1495) ett tryckeri. Hur förstördes det? x. Brand 
6. I Örtagården finns en skulptur kallad ”Trädgårdsmästaren”. Vad heter han? 2. Johan Peters-
son 7. Pilgrimer vandrade till Vadstena redan när Klosterkyrkan byggdes. På 1500-talet förbjöds 
pilgrimsvandringar men idag kommer många pilgrimer till Vadstena. Vad betyder ordet pilgrim? 
x. Främling 8. Var finns Östergötlands äldsta bild av Heliga Birgitta?  x. Vadstena Klosterkyrka 
9. Kung Magnus och drottning Blanka donerade sin kungsgård till ett kloster. När byggdes kunga-
palatset? 1. ca 1260  10. Porten i kyrkogårdens mur har ett litet tak, vad kallas en sådan port? 
1. Stiglucka 
Tre söndagar i rad hade vi vinstdragning och vinnarna blev Margareta Bratt, 
Örebro (26 juli), Lena Laestander, Vadstena (2 aug) och Lena Ljungdahl, 
Danderyd  (9 aug). JS


