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TILL LÄSAREN 

Ar 1970 kommer 600-årsminnet av Birgittinerordens stadfästelse den 5 

augusti 1370 att högtidlighållas i olika delar av världen. Ty denna or-
den, den enda som utgått från de Nordiska landen, existerar alltjämt 
flerstädes i Europa men också i Nordamerika, Mexico och Indien. 

Vid sidan av detta större jubileum kommer i Sverige tvenne andra hän-
delser att ihågkommas, nämligen att 1920 - således för 50 år sedan -
ett par sammanslutningar såg dagen med syfte att för vårt folk levande-
göra och tillvarataga arvet från Birgitta: Societas  Sancae  Birgittae, 

som inriktat sig på de religiösa värdena i Helgonets gärning samt Bir-
g i t tast i f  telsen, vars främsta mål är omhändertagandet av Vadstena 
klosterbyggnader vilka av Svenska Staten blivit ställda under dess insyn 
och vård. 

Det är om denna Stiftelse och vad den uträttat under sin halvsekellånga 
tillvaro som denna bok skall berätta, både om vunna framgångar och om 
de svårigheter och besvikelser vilka mött oss under de gångna åren. Åt-
skilliga läsare kommer att stötas av författarens uppriktighet. Vad tjänar 
det till att dröja vid andras ovänlighet och egna misslyckanden? Bättre 
förtiga och glömma, framför allt inte störa friden för ännu levande. Vi 
är ju alla lite obenägna att direkt utsäga sanningar, även om vi väl vet 
att intet begraves så djupt att det ej en gång kan komma fram. Ibland 
känner dock en författare som sin plikt att skriva ner hur det verkligen 
förhållit sig. 

Bidrag till bokens tryckning har lämnats av Birgittastiftelsen, Längman-
ska kulturfonden, Berit Wallenbergs fond och professor Elias Wessen, till 
vilka jag härmed uttalar min stora tacksamhet. 

Till sist ett varmt tack till de många, främst min hustru Carin, som 
frivilligt offrat och alltjämt offrar medel, arbete och tid för Birgittastiftelsen! 

1 maj 1970 

A. L.
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ROMANTISK KAVALKAD 

Den lilla staden Vadstena har alltsedan dess namn 1268 första gången 
möter oss i hävderna kringsvävats av romantikens skimmer. Birger Jarl 
bygger åt sonen kung Valdemar ett slott, Folkungapalatset, och dennes 
välkända kärlekssaga har väl också utspelats här, låt vara att en kvinnlig 
historiker nyligen försökt reducera den till ett påhitt av Erikskrönikans 
författare. 

Magnus Erikssons och drottning Blankas överlämnande av Bjälboättens 
palats uti Birgittas händer den 1 maj 1346 lyser i legendens guldglans, 
liksom drottning Margaretas och drottning Filippas märkliga insatser för 
Birgittas orden, där de ödmjukt låtit sig upptagas som sorores ab extra. 

Gustav Vasas hänsyn för nunneklostret, trots reformationen, kan delvis 
uppfattas som fördröjd romantik - kungens gemål Margareta Leijon-
hufvud var trofast katolik och hans syster Anna låg begraven i kloster-
kyrkans kor. Liknande känslor spelade väl också in under Johan III:s och 
jesuiternas samspel härnere i motreformationens tecken. Kung Johans 
hovhållning i de av honom fullbordade praktrummen på Vadstena slott, 
vilka under vintern krävde en uppvärmning av 2.000-3.000 hästlass ved, 
gav staden en sista romantisk guldglans. 

1700- och 1800-talen är borgerlighetens triviala århundraden i Vadstena, 
präglade av det stora dårhusets frammarsch som ofrånkomligt återverkade 
på själva staden. Tillvarons relativitet symboliserades i vårt århundrades 
början av den lilla slingrande rälsvägen tvärs igenom kvarteren, vilken 
drog maten från kvinnohospitalet till den manliga asylen och av folk-
humorn döptes till »Dramaten», liksom genom de trista raderna av väl 
vaktade sinnessjuka som tysta traskade längs gatorna. 

Det kvinnliga hospitalet var inrymt i nunneklostrets ståtliga längor, 
under valven i sköna gotiska salar. Därutanför utbredde sig stadens en-
och tvåvåningshus, inbäddade i grönskan mellan den blåa Vättern med 
sjöbodar och bryggor och på den andra sidan den frodiga, guldbruna slätten. 

Just så tedde sig det Vadstena som jag upplevde under gymnasiståren 
i Linköping och min första tid som konsthistoriker och museiman i Stock-
holm. Genom springorna i planket runt klostergården kunde man skymta 
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FEMTIO ÅR MED BIRGITTA 

de sinnessjuka kvinnorna som i sina blårandiga bomullsklänningar och 
väldiga stråhattar vankade framåtböjda på gården under suckan och 
rop, vaktade av sköterskor med stora nyckelknippor vid skärpet. Med 
särskilt tillstånd kunde intresserade få besöka de vackraste rummen: nun-
nornas kapitelsal där sängarna stod bäddade för de sjukas räkning samt 
Birgittas berömda bönekammare. Jag fick till och med en gång över-
läkarens tillstånd att på egen risk och i hans sällskap besöka stormavdel-
ningen, där de mest våldsamma hölls innestängda. En kvinna kastade sig 
genast om halsen på mig under obeskrivliga utrop, men jag fick likväl 
tillfälle att studera salens arkitektur. Det hela blev en skakande upp-
levelse som aldrig mera upprepades. 

Men ute i staden med dess nätta gårdar fulla av blomsterrabatter och 
fruktträd liksom i omgivningarna rådde idyllen i förunderlig motsättning till 
hospitalsstämningen. På andra sidan om Vadstenaviken låg Naddö, en 
liten förtjusande herrgård från 1803, under femton år Verner von 
Heidenstams ryktbara hem, som han sålde i ett anfall av desperation efter en 
äktenskaplig katastrof. Den nye ägaren rev genast ned den fina empire-
byggnaden i grunden och förde upp en ny, till stor del utstyrd med Hei-
denstamska familjemöbler som den olycklige skalden gjorde sig av med. 
»Jaså Kalle, har Du blitt skald på Naddö nu!» sade bonden på kuskboc-
ken till sin vän, den nyvordne ägaren till Naddö. Då detta skrives är gården 
ryktbar för framgångsrik svinuppfödning i stor skala, vilket ibland känns 
ända in i Vadstena. Sic transit . . .  

Detta hände 1918. Fyra år dessförinnan var det som prins Eugen byggde sitt 
idylliska Örgården i närheten, mycket med tanke på vännen Heiden-stam. 
Ellen Key hade installerat sig på sitt Strand i Alvastras närhet. Inom 
staden Vadstena bodde textilmästarinnan Selma Giöbel liksom annat konstfolk, 
Maja Alvin, Henning Möller, Kalle Eklund etc. Vadstena var på den 
tiden en liten konst- och kulturhärd, såsom många ännu levande invånare 
torde erinra sig. 

I utkanterna av detta småborgerliga centrum låg tvenne tunga monu-
mentala arkitekturverk: Klosterkyrkan och Vasaborgen med impo-
nerande skulpturer och målerier, men ack så bedrövligt försummade. 
Slottets salar stod beklämmande öde och luktade förfall, även om en del 
tjänade som hem för de arkivalier som å ämbetets vägnar omhändertogs av 
lärda, mer eller mindre konstiga landsarkivarier allt intill dags dato. Värst 
verkade efterblivenheten i klosterkyrkan där ett femtiotal bildverk 
förvarades, de flesta instängda bakom en järnkedja i kyrkans nordöstra 
hörn. Birgittas gyllene skrin stod fyllt av reliker ute i själva kyrkan, 
inneslutet i ett gotiskt ekfodral ritat av prosten Fjetterströms konstnärligt 
högt begåvade dotter Märta Måås-Fjetterström. Viserskan Hulda 
Johansson demonstrerade med glada skratt ben och huvudskålar för 
turisterna under allehanda kommen-
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ROMANTISK KAVALKAD 

tarer av simplaste natur. Som ett sorgligt faktum kan framhållas att av 
det gyllene skrinets ornament ej mindre än 172 försvunnit mellan år 1783, 
då de räknades av Linköpingsbiskopen Uno von Troil, och 1936 då skrinet 
genom Sigurd Curmans och min försorg placerades i en tillsluten monter 
av koppar och glas. 

För de trista förhållandena i klosterkyrkan var under åren 1886-1920 
kontraktsprosten Rudolf Fjetterström den närmast ansvarige. Han var vid 
mina besök å tjänstens vägnar - jag var  sedan 1910 amanuens hos riks-
antikvarien - oförstående och snäsig; varje försök att få honom med på 
bättre vård av kyrkans konstverk besvarades med ett nej. Prins Eugen 
gjorde vad han kunde för att mjuka upp hans inställning. När vi en 
gång var inne i sakristian för att studera de fina katolska mässkrudarna 
tillsammans med prosten, blev denne otålig över vår grundlighet. Han 
förde oss med milt våld till ett målat porträtt som hängde på väggen sä-
gande: »Här har  vi också en bild av Mårten Luther!» En upplevelse som 
prinsen gärna relaterade för sina vänner. När jag år 1968 ville återse 
porträttet var det emellertid jämte dess pendang, Melanchthon, försvun-
net från sakristian. Trots efterforskningar kunde de ej återfinnas; lite 
tråkigt, ty Luther var ju trots allt en stor ande, klok, ärlig och modig. 
Det skulle varit nyttigt för vadstenaborna att ha kunnat begrunda hans 
bild. 

Ar 1914 hade Nathan Söderblom bestigit den ärevördiga ärkebiskops-
stolen i Uppsala. Vi hoppades på bättre tider och insatte honom så små-
ningom i förhållandena härnere. Tanken framkom att man skulle an-
ordna en stor liturgisk högtid i klosterkyrkan under ärkebiskopens led-
ning, en högtidlighet som kunde väntas bryta udden av prostens och 
kyrkorådets motstånd. Våra ideer realiserades år 1916. 

Den 24 oktober på eftermiddagen anordnades en vacker konsert i klos-
terkyrkan av »östgötaslättens hembygdskör». På aftonen samlades man 
till en sällsynt högtidlig vesper, där birgittinska hymner och svenska psal-
mer växlade med varandra. Som officiell anordnare till det hela stod 
»Birgitta-museiföreningen i Vadstena», ett sällskap som längre fram
sammanslogs med Birgittastiftelsen. På kvällen höll Söderblom sitt utom-
ordentliga föredrag »Birgitta och reformationen». Själv debuterade jag
som talare i kyrkan med ämnet »Birgitta och konsten». J a g  talade mig
varm för en bättre vård av klosterkyrkans konstskatter och slutade lite
patetiskt att dessa bildverk »berätta oss om fäder och mödrar i länge se-
dan svunna släktled, som knäböjt framför dem och fått kraft att leva».

Det var en solig och mild hösteftermiddag, skön som blott under Britt-
mässotid. Mycket kulturfolk hade mött upp, prins Eugen, Verner von 
Heidenstam, Sven Hedin, Ellen Key etc. Tjugo prästmän gick i proces-
sion med ärkebiskopen och Fjetterström i spetsen. Till Söderbloms leds-
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FEMTIO ÅR MED BIRGITTA 

nad hade biskop John Personne i Linköping dock demonstrativt sagt nej 
samma dag, trots att tidningarna redan annonserat hans närvaro; det 
existerar en intressant brevväxling från dessa dagar mellan de två fram-
stående men ack för varandras åskådning så främmande kyrkomännen. 
Efter högtidligheten var det stor subskriberad supe i Oscarsalen, stads-
bornas stolthet i det nu uppbrunna hotellet. Vi väntade alla på  ärke-
biskopen. Plötsligt kom ett bud som meddelade att han måst följa Fjetter-
ström hem och ej ansåg sig kunna lämna honom ensammen, prosten var 
nämligen i hög grad förargad och behövde lugnande vård. 

Följderna av den eljest så lyckade tillställningen blev ingalunda vad vi 
hoppats. Alltjämt sade kyrkorådet blankt nej till riksantikvariens upp-
repade önskemål om bättre vård och uppställning av klosterkyrkans bild-
verk. Vad var nu att göra? Vi diskuterade med dåvarande riksantikva-
rien Bernhard Salin och kom fram till att man borde anordna en om-
fattande Birgittautställning i Statens Historiska Museum under våren 1918. 
Kommitterade för densamma blev utom han själv Isak Collijn, Agnes 
Branting, Otto Janse och undertecknad. Arkitekten Sven Brandel ritade 
den vackra ramen kring utställningen. 

Hit fördes nu nästan alla mer betydande konstverk i Vadstena kloster-
kyrka jämte många andra Birgittaminnen från olika delar av Sverige. 
Utställningen blev en stor framgång. Hela kungafamiljen kom dit, till och 
med prins Oscar Bernadotte tillsammans med sin maka vilken vid åsynen 
av bildverken förskräckt utbrast: »Men det här verkar ju katolskt!» Vil-
ket var något av det värsta som kunde sägas på den tiden. 

Efter utställningens slut återfördes Vadstenaskatterna, omsorgsfullt kon-
serverade på bekostnad av intresserade, däribland greve Eric von Rosen 
som ansvarade för det väldiga Birgitta-altarskåpet från 1459. Och nu in-
träffade den glädjande händelsen, att under trycket av den överväldi-
gande publiciteten kring utställningen Vadstenabornas motstånd upphörde. 
Kyrkorådet gick med på en uppställning! Till de cirka 10.000 kronor som 
erfordrades, vilka jag huvudsakligen tiggde från prins Eugen, Anders Zorn, 
Oscar Ekman, Eric von Rosen och Hjalmar Wijk, bidrog Vadstena för-
samling med den svindlande summan av 300 kronor. Enstaka Vadstena-
bor tecknade småbelopp, dock med ett undantag, Karl Hedmark på Kungs 
Starby som skrev 500 kronor på listan. Jag tillbragte sedan nästan hela 
sommaren i staden, arbetande med bildernas uppställning som i huvudsak 
alltjämt är densamma som nu. 

Av stor betydelse blev att klosterkyrkans enastående textilskatt - Sten 
Stures korkåpa, nunnornas broderier etc. - för första gången kunde ut-
ställas placerade i ståtliga skåp, ritade av Erik Fant, med skyddsdraperier 
som vävts och broderats på  Atelje Licium i Stockholm. Dess grundarinna, 
den kända textilexperten Agnes Branting, hjälpte mig med arrangemanget. 
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Fabian Månsson, 
f örf att aren till 
>Rättf ärdiggörelsen 
genom tron» och andra 
betydande skrifter. 

ROMANTISK KAVALKAD 

Skåpen uppställdes i kyrkans nordvästra del; aderton år senare flyttades de 
in i munkkoret vid dess restaurering. 

Allt detta hände under första världskrigets slutskede i vårt idylliska fos-
terland, fjärran från krigets fasor och folkens nöd. Minst av allt märkte 
man något härav i Vadstena. Dess invånare, omkring 2.800 vid årsskiftet 
1916-17, levde i godan ro, väl försedda av den östgötska slättens bördig-
het. Man läste om kriget - omväxlande med kåserier och bygdehistorier 
- i stadens tvenne tidningar, det konservativa Östgöta-Bladet och den
liberala Vadstena Läns Tidning. Den förra redigerades av ägarna, till-
hörande borgarfamiljen Wallin, den senare fick som huvudredaktör den
originelle Pälle Segerborg; dess prenumeranter utgjordes av traktens rela-
tivt fåtaliga liberaler och frikyrkliga.

I Östgöta-Bladet fanns på den tiden en medarbetare som hette Sven 
Jerring - känns namnet möjligen igen? - och i Vadstena Läns Tidning 
ingen mindre än Vilhelm Moberg. I »Berättelser ur min levnad» har 
denne ypperligt skildrat sina journalistiska slavår. Märkvärdigt nog har 
jag inget minne av något sammanträffande med honom, men 1939 under 
det gemensamma valspråket »Finlands kamp är vår» kom vi i givande 
kontakt. Att Östgöta-Bladet alltsomoftast lite nedlåtande talade om Mo-
bergs »pekoral» i konkurrenttidningen, gör det nästan frestande att läsa 
om dess nummer från sagda år. 

Ja,  så hade då äntligen freden kommit. Optimismen följde i dess spår. 
Alla sade vi »Aldrig mera krig». Minskningen av den väldiga militär-
budgeten troddes komma att medföra stora möjligheter till socialt be-
tydelsefulla, kostnadskrävande företag. I denna anda var det som 1919 
års riksdag tog upp frågan om hospitalets flyttande från Vadstena kloster 
till nya lokaler och om de gamlas användning. Den för sina originella, 
stundom geniala ideer välkände Fabian Månsson - berömd författare 
och f. d. rallare, senare hedersdoktor - motionerade i andra kammaren 
om en statlig »fri högskola», förlagd i de snart lediga klosterhusen. Inga-
lunda var det emellertid fråga om någon vanlig folkhögskola, varifrån 
enligt Månssons uppfattning eleverna går ut »som någon sorts halvherrar 
i handskar och lackstövlar», utan en bildningsanstalt som skulle leda fram 
till kunskaper ungefärligen svarande mot filosofie kandidatexamen. Och 
denna skola skulle vara tillgänglig uteslutande för arbetare, vilka borde 
under studietiden dagligen minst fyra timmar sysselsättas i jordbruket, 
»därför att man endast genom umgänge med jorden kan få verklig and-
lig kraft». Fabians ideer innebar en liknande tanke som Mao Tse-tung
genomförde i Kina på 1950-talet, nämligen plikten till en månads jord-
bruksarbete om året för yngre intellektuella befattningsinnehavare.

Motionen upptar inte mindre än fem trycksidor. Efter långa diskussio-
ner och med många reservationer beslöt riksdagen att skriva till Kungl. 
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Maj :t med begäran om utredning angående »en fri högskola för de kropps-
arbetande folkklasserna». Jag vet ej om någon utredning verkligen kom 
till stånd. Aret därpå inkom emellertid Medicinalstyrelsen med förslag om 
ett helt nytt hospital i Vadstena, vilket dock - sannolikt under intryck 
av de alltmer bistra tiderna - ej blev föremål för proposition. 1925 be-
gärde och erhöll Medicinalstyrelsen pengar till ombyggnader inom det 
befintliga hospitalet. Det skulle dröja tjugo år innan frågan om det nya 
Birgittas Sjukhus togs upp igen. 

Vi återvänder nu till maj 1919! Fabian Månssons djärva men i flera 
hänseenden virriga projekt framkallade stor uppmärksamhet och en liv-
lig diskussion i olika kretsar. Folkhögskolans män var sårade och förargade 
över motionärens klyschor, en av dess målsmän i riksdagen inlade »en be-
stämd protest» mot hans uttalanden. Andra reagerade mot att klostret 
och skolan skulle reserveras uteslutande för en enda samhällsklass' räk-
ning. Kulturminnesvårdens representanter oroades över att de delvis öm-
tåliga medeltidssalarna skulle bebos av elever som enligt motionen »för-
rättade allvarligt kroppsarbete under minst fyra timmar om dagen». Sa-
ken dryftades och tanken uppstod om tillskapandet av en organisation, 
vilken kunde erbjuda sig att ta hand om Vadstena kloster på ett för alla 
parter mer tilltalande vis. Några personer, bland de främsta Sigurd Cur-
man, beslöt hösten 1920 att sammankalla ett antal kulturvänner för frå-
gans ventilerande. Själv var jag ej med, jag hade nämligen erhållit det 
Letterstedtska resestipendiet med skyldighet att vistas i främmande land 
för studier under ett år. På hösten 1919 hade jag begivit mig ut i det 
krigshärjade Europa och kom inte tillbaka förrän till julen året därpå; 
då var Birgittastiftelsens organisation ett fullbordat faktum. 

20 



EN STIFTELSE GRUNDMURAS 

Birgittadagen den 7 oktober 1920 samlades 40 personer i Klara kyrkas för-
samlingssal uti Stockholm för att bilda en sammanslutning, vars främsta 
mål enklast uttryckt var att söka bevara Vadstena klosterbyggnader och 
använda dem i den Heliga Birgittas anda. 

Protokollet, bevarat i avskrift, upptar följande namn på de närvarande: 
Nils Algård, F. Althar-Cederberg, Helen Berg, Maria Brusewitz, Maja 
Alvin, Hugo Berggren, Gerda Boethius, Sigurd och Signhild Curman, Emilia 
Fogelklou, Per Gylle, Otto Janse, Bengt Jonzon, Brita Hermelin, Honorine 
Hermelin, Gustaf Holmdahl, Sigrid Hult, Vanda Hökerberg, Claes och 
Greta Lagerfelt, Teodor Lindhagen, A. W. Lundberg, Simon Luders, Oscar 
Mannström, Henning Möller, Sven och Auga Nilsson, Stina Pyk, Eric och 
Mary von Rosen, Louise Stenbock, Claes Törner, Vilma Skog, Anna Sö-
rensen, Nathan och Anna Söderblom, N. J. Welinder, K. M. Westerberg
samt Mats och Ida Åinark. Åtminstone några av dem är ännu kvar i livet 
och alltjämt i verksamhet. 

Sedan Sigurd Curman hälsat de närvarande, utsågs på hans förslag till 
aftonens ordförande ärkebiskop Nathan Söderblom och till sekreterare t. f. 
kyrkoherde Åinark. Därefter gav Curman en ingående framställning om 
Vadstena klosterbyggnaders utseende och beskaffenhet samt belyste frågan 
hur de liksom andra hus på  området kunde tänkas komma till användning 
då Medicinalstyrelsen lämnade nunneklosterområdet. 

Ordföranden tackade för den värdefulla framställningen och uttalade de 
profetiska orden, »att i framtiden den svenska odlingen skulle skänka sin 
tacksamhet för att denna fråga blivit i så god tid upptagen». 

Prosten Fjetterströms efterträdare i Vadstena kyrkoherden Claes Tör-
ner, om vilken läsaren av denna bok på flera ställen kommer att bli erinrad, 
redogjorde för de förarbeten som intresserade vidtagit med tanke på bygg-
nadernas framtid. Han uppläste det förslag till stadgar som trots smärre 
ändringar alltjämt utgör Birgittastiftelsens Magna charta. Dess § 1 lyder: 
»Birgittastiftelsen har till mål att söka bevara det rika kulturarv, som 
Sverige äger i den Heliga Birgittas liv och gärning.» I § 2 utvecklas så
denna tankegång: »Detta mål vill Birgittastiftelsen förverkliga genom att
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1. söka få bevara och disponera de gamla klosterhusen i Vadstena, även-
som inom samma område liggande nyare byggnader;

2. i den mån detta kan ske utan störande ingrepp på de gamla byggnader-
nas karaktär, efter nutida behov, utnyttja dessa lägenheter i den anda
som de ursprungligen avsågo, nämligen till fromhetslivets och bild-
ningens höjande och till lidande människors stöd och vård.»

Bland de övriga i § 2 angivna ändamålen vill jag citera ett par vilka 
just nu synes mig särskilt aktuella, nämligen 

»att fylla det växande behovet av en värdig samlingsplats, dit yngre
som äldre från särskilt södra och mellersta Sverige kunde samlas till möten, 
konferenser och kurser för religiösa eller eljest ideella strävanden; 

att såsom i gångna tider låta Vadstena bliva en tillflyktsort för män-
niskor, som söka och äro i behov av en stilla, enkel och stämningsrik plats, 
där de tillika möta ideella strävanden och ett rikt svenskt andeliv samt 
tillfälle till vila och arbetsro.» 

Dessa många syftemål skulle enligt Törners förslag tillgodoses genom 
olika åtgärder, vilka under aftonens sammanträde blev föremål för en liv-
lig diskussion. Stadgarna godkändes sedermera preliminärt huvudsakligen 
i den form som alltjämt föreligger. De blev formellt antagna 21 februari 
1922 samt något ändrade den 25 juni 1932 och 16 augusti 1935. Det 
väsentliga i desamma utgör bestämmelsen att alla beslut fattas av styrel-
sen som består av tjugo oavsättliga medlemmar samt ett obestämt antal 
suppleanter vilka dock ej äger rösträtt. Landshövdingen i Östergötlands 
län, biskopen i stiftet, kyrkoherden i Vadstena, riksantikvarien samt re-
presentanter för Byggnadsstyrelsen och Svenska kyrkans centralråd är själv-
skrivna medlemmar. Styrelsens funktionärer, ordföranden, vice ordföran-
den, sekreteraren och kassaförvaltaren, utses bland styrelsemedlemmarna 
vart tredje år. Ett mindre arbetsutskott, f. n. fyra medlemmar utöver 
sekreteraren, svarar för  de mer brådskande ärendena. Denna konstruktion 
av styrelse och arbetsutskott har under årens lopp visat sig synnerligen 
effektiv. 

Under de gångna femtio åren har inom styrelsen ett par gånger yrkats 
på omarbetning av stadgarna med tillgodoseende av moderna krav. Lyck-
ligtvis har dessa försök till kriarättning avvisats. Vissa tillägg kan ju möj-
ligen göras. Men en lång erfarenhet inom åtskilliga styrelser har lärt mig, 
att det näppeligen finns något så ofruktbart som att sätta sig ned och ändra 
gamla goda stadgar. I vårt fall har de på  sin tid framlagts för regering 
och riksdag samt legat till grund för svenska statens generösa överläm-
nande av hela det stora klosterområdet i Birgittastiftelsens vård. 

Till medlemmar av den första styrelsen valdes prins Eugen, ordförande, 
med kyrkoherde Törner såsom vice. Vidare - utom de självskrivna -
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professor Sigurd Curman, bankdirektör Axel Hallin, Norra Freberga, skatt-
mästare, herr Hjalmar Wijk, Göteborg, fru Sigrid Hult, Qvisberg, fri-
herre Claes Lagerfelt, Nyboholm (längre fram Duseborg), riksdagsman 
David Pettersson i Bjälbo, greve Eric von Rosen, Rockelstad, disponent 
Per Swartz, Norrköping, kapten Henric Westman, Valla vid Linköping, 
prostinnan Ragnhild Törner, Vadstena, samt kyrkoherde Mats Amark, då 
i Lillkyrka uti ärkestiftet. 

Av dessa är blott fru Törner i livet. Flera av nu anförda personer kom-
mer att närmare omtalas i sista kapitlet. I detta sammanhang vill jag 
dröja vid ett par namn. Redan på 20-talet hade vi som revisor den 
kände latinaren doktor Ludvig Lindroth på Qvisberg nära Vadstena. 
Hans dotter var Sigrid Hult vars fyra barn vi sedermera fått räkna bland 
våra donatorer. Till våra goda vänner hörde också ädlingen baron Gösta 
Hermelin på Ulfåsa. En ståtlig allmogegestalt var »Bjälbojarlen», riks-
dagsmannen, sedermera statsrådet David Pettersson som från 1920 till sin 
död nästan alltid var närvarande vid sammanträdena. Vi kom särdeles 
bra överens, det var bara kajorna vid kyrktornet i Bjälbo som skilde oss 
åt. Han ville mura igen hålen för deras bon, medan jag önskade att de 
kraxande fågelsvärmarna såsom under århundraden tillförne fritt skulle 
få fortsätta att kretsa kring det mäktiga folkungatornet - det blev hans 
vilja som segrade, naturligtvis! 

Men vi återvänder till år 1920. Birgittastiftelsens första sammanträde 
blev långvarigt. Entusiasmen var stor och många talare anmälde sig. 
Protokollet omfattar ej mindre än nio foliosidor! Ett flertal intressanta 
uppslag för den blivande verksamheten framkastades, jag återger talarna 
i den ordning de uppträdde: hovpredikanten Nilsson i Solna, rektor Lund-
berg, Vadstena, rektor Sörensen och pastor Mannström, Stockholm, ärke-
biskopinnan Söderblom, lektor Fogelklou i Kalmar, grevinnan Stenbock, 
Linköping, domkyrkosysslomannen Berggren i Falun, doktor Janse vid 
Statens Historiska Museum, regementspastor Algård, Stockholm, Sigurd 
Curman, då ännu professor vid Konstakademien, pastor Welinder vid Stor-
kyrkan, kyrkoherde Lindhagen i Engelbrekt, greve Eric von Rosen, fri-
herrinnan Greta Lagerfelt, lärarinnan Brusewitz i Stockholm och fru 
Auga Nilsson, Solna. 

Till sist uppdrogs åt greve von Rosen, kyrkoherde Törner och grevinnan 
Stenbock att hemställa hos prins Eugen att åtaga sig ordförandeskapet i 
den nygrundade Stiftelsen. Att denna fråga emellertid inte var tillräck-
ligt förberedd, framgår av följande skrivelse från prinsen, som han fram-
lämnade vid nästa styrelsesammanträde den 23 juli 1921: 

»Då jag blev underrättad om att jag blivit vald till ordförande i Bir-
gittastiftelsen, lämnades mig ej tid eller tillfälle att sätta mig in i vad frå-
gan verkligen gällde. Jag  stod i det ögonblicket just i begrepp att avresa 
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på en längre tid och jag svarade ja, uppriktigt sagt därför att jag ej hade 
tid motivera ett nej och enär möjlighet till betänketid ej gavs. Därmed 
vill jag visst inte säga att jag saknar intresse för den sak det här gäller. 
J a g  har alltid varmt intresserat mig för att den mark, där Birgitta verkat, 
skulle kunna pietetsfullt bevaras och att området måtte komma till nytta 
på ett sätt som stämde med platsens kulturella traditioner. Men jag er-
känner att då jag sedermera läste om alla de mångskiftande planerna, 
blev jag rätt betänksam, och jag kan ej säga att jag blivit det mindre nu 
sedan jag sökt sätta mig in i frågan, tvärt om synes mig svårigheterna 
minst lika stora. Men jag är fullt beredd att med styrelsens bistånd ut-
reda frågan och söka finna en antaglig lösning. Visar det sig att en bär-
kraftig plan, som jag med full övertygelse kan biträda, låter sig uppgöras 
och finnes möjlighet att realisera densamma, då står jag också framdeles 
till förfogande.» 

I sista kapitlet skall jag med några ord söka beröra det kanske viktigaste 
skälet till prinsens tvekan. 
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»Genom stillhet och förtröstan varden I starka», detta läste jag en gång
som latinsk inskrift på ett Lutherporträtt i Milanos Brera-galleri. Mången
gång under de första åren i Stiftelsen ringde dessa bibelord i mina öron.
Vi var alla i styrelsen tvungna att tyst men förhoppningsfullt arbeta vidare,
någon reklam för vårt verk var det ännu inte någon mening att göra. Men
man anade att vägen fram till målet skulle bli lång.

Efter Stiftelsens grundande följde år av intensivt projekterande. Man 
tillsatte kommitteer för de olika uppgifter som stadgarna förutsatte; de 
hade enskilda sammankomster och framlade sina förslag vid styrelsesam-
manträdena. I februari 1922 förelåg sålunda väl genomtänkta program 
från tre kommitteer, nämligen för utbildning av Vadstenasystrar, för »Vad-
stenakollegiet», d. v. s. för ett blivande flickinternat, samt för ett Vadstena-
hospits eller gästhem. Men förslagen fordrade utrymmen, och sådana vi-
sade sig snart nästan omöjliga att anskaffa. Det kändes nästan pinsamt 
då vice ordföranden Claes Törner, vilken med sin energiska maka Ragn-
hild företrädesvis sysslade just med dessa fråg o r, vid de följande årsmötena 
måste konstatera att man inte kommit någon vart. 1936 framlade emel-
lertid kommitten för Vadstenakollegiet ett utförligt projekt undertecknat 
av åtta medlemmar, däribland biskoparna Björkquist, Brilioth och Rune-
stam jämte biskopinnan Söderblom. Deras förslag var, att man genast 
skulle starta en »kvinnlig folkhögskola» i Munkklostret. Några medel här-
till fanns tyvärr ej. Projektet framlades vid en tidpunkt då vi som bäst 
höll på att underhandla med Turistföreningen om ett vandrarhem. Sam-
tidigt hade också tanken på en stiftsgård uppstått, varom mera på  sid. 63. 
När den sistnämnda tanken måste övergivas, blev det Turistföreningen 
som stod kvar. 

Vi återvänder nu till början av 20-talet! Åren omedelbart efter de ödes-
digra fredssluten i Versailles och Trianon präglades av ekonomisk kris 
och en förlamande ovisshet. Även till Sverige nådde eftertankens kranka 
blekhet. Det intresse som Fabian Månssons Vadstenaprojekt framkallat i 
riksdagen 1919 fann ingen resonans under de följande åren; ingen tyck-
tes ha lust att åter ta upp det kostnadskrävande förslaget om nya jätte-
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lokaler i Vadstena för mentalvården, planer vilka skulle inneburit moJ-
ligheten för Stiftelsen att realisera de viktigaste bestämmelserna i stadgarna. 

För mig personligen innebar dock dessa år en nyttig förberedelsetid till 
vad som längre fram skulle genomföras. Efter hemkomsten från den långa 
studieresan blev jag tillförordnad professor vid Stockholms Högskola och 
var under de närmaste åren tvungen att speciminera för min blivande pro-
fessur. Redan 1921 hade jag blivit medlem av Birgittastiftelsen, i proto-
kollet den 23 juli omtalas jag som suppleant i styrelsen för Sigurd Curman, 
året därpå såsom ordinarie efter kapten Henric Westman och 1928 övertog 
jag kammarherre Erland von Hofstens sekreteraresyssla. Med glädje åtog 
jag mig denna uppgift. Några år tidigare hade jag efterträtt Oswald Siren 
på den professorstol i de bildande konsternas teori och historia vid Stock-
holms Högskola vilken på sin tid donerats för Viktor Rydberg. Denna be-
fattning var ej vidare arbetskrävande, det fanns nämligen ännu en professur 
i konsthistoria vid Högskolan som innehades av min avhållne lärare Johnny 
Roosval. Birgittaforskningen låg mig nära om hjärtat; redan 1915 hade 
jag publicerat min första mer vetenskapliga undersökning i ämnet, betitlad 
»Den Heliga Birgittas Uppenbarelser illustrerade i medeltidskonsten».

Föga anade jag dock 1928 att jag blott ett år senare skulle placeras på
en av de mest arbetskrävande posterna inom det museala området i vårt 
land, nämligen såsom styresman för Nordiska museet och Skansen. Bir-
gittakärleken var för stark; jag stannade kvar, min huvudsakliga uppgift 
inom styrelsen fattade jag så att jag snarast möjligt borde försöka realisera 
stadgarnas krav på dispositionen av klosterhusen, åtminstone partiellt. 1924 
tillskrev vi därför Medicinalstyrelsen med hemställan att därest revidering 
av uppgjorda planer för det nya Birgittas sjukhus skulle ske, styrelsen ville 
träda i förbindelse med Birgittastiftelsen. Dessförinnan kunde vårt mål 
delvis uppnås, ifall styrelsen redan nu upplät sådana arkitektoniskt värde-
fulla lokaler inom klostret som ej vore oundgängligt nödvändiga för sin-
nessjukhusvården. Här skulle vi kunna få användning för de pengar som 
vi hoppades erhålla såväl genom lotterimedelsfonden som bland Birgitta-
entusiasterna inom vår krets. 

I mars 1925 begärde därför Stiftelsen av Medicinalstyrelsen att få ome-
delbar dispositionsrätt över pelarsalen, d. v. s. nunnornas kapitelsal, samt 
de öster därom befintliga tvenne rummen i bottenvåningen jämte Birgittas 
bönekammare en trappa upp, alla belägna i klostrets norra länga sedermera 
kallad Folkungapalatset. Efter många remisser och skriverier beviljades 
detta slutligen 1930; tillträdet skulle dock ej ske förrän senare, men det var 
likväl en första stor framgång. 

Under den femåriga väntetiden hade Stiftelsen ingalunda varit overk-
sam. Vi tog flera initiativ inom området för våra intressen, det första 
gällde ett viktigt arkeologiskt arbete. 
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På en naturskön udde vid sjön Boren låg den av yppig vegetation över-
vuxna ruinen av Ulfåsa borg, Ulf Gudmarssons och Birgittas hem åren 
1316-44. Läget var fagert men helt oskyddat mot norr, man erinrar sig 
Birgittas ord: » Vi bor nordligast i hela världen, där det blåser starkt och 
vasst nordanväder». Det kändes för oss som en hederssak att åstadkomma 
borgruinens iståndsättande. Arbetet som utfördes sommaren 1924 anför-
troddes åt en av Curmans bästa lärjungar arkitekten Axel Forssen, vilken 
sedermera bistod honom även vid restaureringen av Varnhems kloster. 
För det rätt omfattande arbetet i Ulfåsa satsade vi 500 kronor; det övriga 
bestreds av Vitterhetsakademien samt av markägaren den ryktbare nykter-
hetskämpen baron Josef Hermelin och hans son Gösta, alltjämt i livet och 
trofast vän till Stiftelsen. Han är broder till rektor Honorine Hermelin 
som tillhör de få vilka ännu är kvar från Birgittastiftelsens grundande. 

Ulfåsaruinen visade sig utgöra den ganska väl bevarade jordvåningen i 
en fyrsidig »kärna», med ett yttre trapptorn som lett till ett par övre nu 
helt raserade bostadsvåningar. Jordvåningen var genom två pelare upp-
delad i tvenne skepp, sannolikt välvda. Allt talar för att det var just här 
som Birgitta och Ulf levat. Ytterligare tvenne hus ingick i anläggningen 
som skyddades av två vallgravar. Den ödsliga men sällsynt stämningsfulla 
platsen besökes numera av talrika turister. 

Det andra arkeologiska arbete som Stiftelsen igångsatte gällde ruin-
parken utanför Vadstena klosterkyrkas västgavel. Där, mitt emellan de 
tvenne klostren, gömdes under marken grundmurarna till en mängd hus, 
huvudsakligen tillhörande konventens ekonomiavdelningar. Vi satte 1926 
i gång ruinernas framgrävande och konservering. Till detta arbete erhöll 
vi sammanlagt 4.250 kronor av Oscar Ekman, Axel Hallin, Ludvig Nobel 
och Eric von Rosen. Om vi begärde något från Vadstena stad, kommer 
jag ej ihåg; säkert är i varje fall att vi ej fick några pengar. Sedermera 
har likväl kyrkorådet välvilligt åtagit sig att lägga den färdigkonserverade 
ruinparken under sin vård. Men Vadstenaborna som dagligen vandrar förbi 
de vackert grönskande ruinerna har för länge sedan glömt bort att det är 
Birgittastiftelsen som de har att tacka för denna stora sevärdhet. 

Arbetena utfördes huvudsakligen 1926 och 1927. Vid vårt årsmöte i 
augusti sistnämnda år kunde resultatet redovisas. Man konstaterade att 
utgrävningen medfört ett nytt betydande kunskapsstoff beträffande klostret 
och livet därstädes. Sålunda anträffades det i skrifterna ofta omtalade 
talehuset, märkligt väl bevarat med sina två galleröppningar samt den av 
kalksten inramade gluggen med en svängbar vinda, bestående av en hal-
verad tunna, där brevväxling kunde äga rum mellan munk- och nunne-
konventen. 

Verkställandet av ruinparkens utgrävning och konservering hade riksanti-
kvarien anförtrott åt min forna kollega och lärjunge i Historiska museet 
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sedermera överantikvarien Bertil Berthelson. Denne arbetade på sin doktors-
avhandling »Studier i Birgittinerordens byggnadsskick», och det var därför 
helt naturligt att han blev vetenskaplig kontrollant vid sidan av vår gemen-
samme vän arkitekten Erik Fant, liksom den förutnämnde Axel Forssen 
Curmanlärjunge. Berthelson och Fant tillhörde mina bästa medhjälpare, 
omdömesgilla och samvetsgranna, vilka det är en glädje att i tacksamhet 
tänka tillbaka på. 

Vi erinrar oss att Medicinalstyrelsen på  våren 1930 lovat att de värde-
fulla rummen i norra klosterlängan skulle ställas till vårt förfogande; i de-
cember fick vi verkligen ta desamma i besittning. För den blivande restau-
reringen ställde prins Eugen genast 5.000 kronor till förfogande och Nobel 
1.000. Sedan vi 1932 av lotterimedel erhållit 15.000, kände vi oss färdiga 
att börja restaureringen. Vid årsmötet 1932 kunde vi ta en del av salarna 
i bruk. Arbetskostnaderna steg slutligen till ej mindre än 32. 773 kronor. 
Vi erhöll dock 1933 ytterligare 6.000 av lotterimedel och gjorde samma 
år en överenskommelse med Vadstena församling att bottenvåningens lokaler 
skulle få disponeras som församlingshem mot årlig hyra av 800 kronor; 
beloppet nedsattes sedermera till 500 mot att hyresgästen svarade för upp-
värmningen. Detta skedde i anslutning till våra stadgar vilka framhöll att 
Stiftelsen borde »tillgodose Vadstena församlings behov av lämpliga lokaler 
till församlingsarbetet». Rummen användes för detta ändamål till dess att 
restaureringen av byggnaden börjades 1956, då vi upplät annat lämpligt ut-
rymme i den Hjertstedtska villan. Med Vadstena församling har vi alltid 
haft gott samarbete. 

Salarna i norra klosterlängans bottenvåning var trenne. Nunnornas säll-
synt väl bevarade kapitelsal täcktes av nio ädla kryssvalv, uppburna av fyra 
kalkstenspelare. Omedelbart öster därom låg ett tunnvälvt rum och allra 
längst i öster ett som var likt kapitelsalen men hade murade tegelpelare. 
Vi trodde oss kunna identifiera det som nunnornas auditorium, alltså den 
samlingssal där klostersystrarna fick umgås med varandra under samspråk 
några timmar om dagen. I war Anderson anser emellertid, troligen mera 
riktigt, att rummet - nu entrehall - tjänstgjort såsom nunnornas sjukstuga. 

En intressant teknisk nyhet kom till användning i kapitelsalen. Den för-
sågs nämligen med uppvärmning genom rör under golvplattorna; det var 
ingenjör Nobel som genomdrev denna anordning, vilken besparade oss 
den störande åsynen av radiatorer vid väggarna. Efter mer än trettio år 
fungerar den alltjämt på ett utmärkt sätt. På 1960-talet tillämpades samma 
system i Folkungapalatsets Kungasal, där värmeledningen utfördes av den 
kända familjefirman »Lundstedts Rör» i Vadstena, genom Birgittastiftelsens 
gode vän direktör Karl Lundstedt. 

Kapitelsalens märkliga kalkmålningar upptäcktes 1896 mot slutet av 
den stora, ödesdigra restaureringen av klosterkyrkan. De framknackades då 
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i ett av de fyra väggfälten och restaurerades fast ganska illa. Hans Hilde-
brand gladde sig emellertid och skrev förstående ord om målningarnas be-
tydelse. 1930 och följande år blottade vi dem i de tre övriga fälten. De 
konserverades skickligt först av Sven Sundbaum, en kunnig restaurator vid 
Östergötlands museum som tyvärr snart avled i lungsot, sedan av hans 
efterträdare Bertil Bengtsson. 

I samband med arbetena i »auditoriet» löste vi den av turisterna så ivrigt 
efterlängtade frågan om bekväm förbindelse med Birgittas bönekammare 
en trappa upp uti den norra klosterlängan. Hittills hade man måst skaffa 
sig särskilt tillstånd från sysslomannen och åtföljas av en sköterska. Nu 
byggde vi en trappa av trä från auditoriet direkt upp till rummet. 

Detta, även kallat Sanctu,m Sanctorum, är klostrets märkligaste. Redan 
på 1400-talet framhöll birgittinerna att Birgittas ordensregel blivit uppen-
barad för henne på Vadstena »slott». Påven Gregorius X I I I  tackar Johan 
111 för att han bl. a. »smyckat den Heliga Birgittas rum i Vadstena». Dess 
målningar, utförda 1581 av okänd mästare, finns alltjämt orestaurerade 
kvar som ett vittnesbörd om den kortvariga katolska renässansen i vårt land 
under Johans och Katarina Jagellonicas dagar. Här har också sedan mit-
ten av 1600-talet men troligen långt tidigare den enkla kista befunnit sig, 
i vilken Helgonets kvarlevor fördes från Rom till Vadstena under den långa 
resan genom Europa från december 1373 till juli 1374, varom kan läsas 
i min bok »På Birgittas vägar». Våren 1932 utförde vi i Sanctum Sanc-
torum det vackra utställningsarrangemang som alltjämt består. Den myc-
ket ömtåliga likkistan på dess kraftiga bår skyddas genom ett skrank, smyc-
kat med fyra sköldar: Sveriges, Roms och Finsta-ättens vapen jämte bir-
gittinermunkarnas röda kors med den vita hostian i mitten. Allt efter 
Fants och mina ritningar. 

Tack vare restaureringen av rummen i nunneklostrets nordlänga - nu-
mera Folkungapalatset - erhöll jag möjlighet att i det smala tunnvälvda 
utrymmet mellan kapitelsalen och »auditoriet» finna lämplig plats för re-
aliserandet av min önskedröm: Bibliotheca Birgittina. Med detta förhål-
ler det sig sålunda. 

Under resor till Italien hade jag haft tillfälle att beundra Bibliotheca 
Franciscana, vilket sammanbragts av Societa internazionale di studi fran-
cescani och inrymts i ett gammalt palats uti Assisi. Allt vad som skrivits 
och blir skrivet om den Helige Franciscus och hans orden samlas här och 
göres tillgängligt för forskningen. I samma byggnad finns också stadens 
Bibliotheca Comunale, en kombination som verkar synnerligen tilltalande. 

Att i blygsam mån söka förverkliga motsvarande ide med avseende på 
Birgitta och hennes orden blev min hobby. Men det gällde att handla 
raskt. Ännu på 1930-talet kunde man förvärva sällsynta birgittinska skrif-
ter relativt billigt; snart började dock boksamlarna i Europa och Amerika 
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att inrikta sig även på Birgitta och då räckte ingalunda våra små resur-
ser. Vid försäljningen av Jean Jahnssons och Fredrik Vult von Steijerns 
stora samlingar il.ren 1935 och 1949 gjorde vi dock viktiga förvärv. Vi 
äger exempelvis nu alla de fullständiga utgll.vorna pil. latin av Revelationes 
till och med editio princeps, Ghotan-utgåvan lir 1492, vilken vi då ej hade 
råd att förvärva. Nu är det ju lyckligtvis så att den berömde kulturmin-
nesvll.rdaren och forskaren Carl Reinhold Berch lir 1772 skänkte ett exem-
plar av denna edition till Vadstena klosterkyrka; det deponerades seder-
mera i Linköpings stiftsbibliotek. Vadstenaentusiasten Sven Bergman, ut-
givare av det värdefulla arbetet »Seklernas Vadstena», tillskrev kyrkorll.det 
med förslag att lll.net skulle krävas tillbaka; så blev också beslutat, men 
trots påminnelser effektuerades det aldrig av kontraktsprosten David Myr-
gård. Nu har den dyrbara boken förenats med skatterna i Bibliotheca Bir-
gittina. Vid sidan av Kungliga Biblioteket och Uppsala Universitetsbiblio-
tek är vår samling säkerligen Sveriges rikhaltigaste i sin art, den omfattar 
för närvarande omkring 250 tryckta skrifter rörande Birgitta och hennes 
orden jämte en stor mängd avbildningar, fotografier samt småtryck. Lit-
teraturen växer ständigt. Nog är det ändå märkligt att omkring ett tiotal 
skrifter årligen ser dagen i birgittinska ämnen, nära 600 lir efter Helgonets 
död! Vid Bibliotekets uppordnande hade jag stöd av den lysande forska-
ren Isak Collijn och min bokälskande hustru Gerda, ingen av dem längre 
i livet. 

En handskrift av stort värde finns i Biblioteket, gåva av Eric von Rosen. 
Det är en 1456 skriven kopia på pergament av Johannes' de Torquemada 
Defensorium för Uppenbarelserna, vilket framlades inför Baselkonciliet lir 
1436. Kopian har tillhört det nederländska birgittinerklostret Coude-
water ( Marienwater), som låtit avskriften vidimeras av domkapitlet vid 
Sint Jans i 's-Hertogenbosch efter en avskrift från 1447. 

Bibliotheca Birgittina flyttades 1969 till sin definitiva plats i nunnornas 
dormitorium, invid det större bibliotek som vi hoppas med åren kommer 
att tillfalla Stiftelsen genom gåvor eller depositioner. 

Under 1969-70 har  sålunda värdefulla boksamlingar blivit skänkta av 
överantikvarien Bertil Berthelson, fru Elisabeth Björkenstam, familjen 
Fåhreus, bankokommissarien Torgny Lindgren och professorskan Inge-
gerd Lundberg. 

När de fyra rummen i den norra nunnelängan restaurerats och öppnats 
för allmänheten, beslöt vi gripa oss an med Munkklostret. Denna ståtliga 
byggnad, som utvändigt verkar gammal herrgård, hade 1763-70 om ka-
pats i gustaviansk stil av överintendenten Carl Johan Cronstedt. Han för-
såg munkarnas envåningshus med en övre paradvåning samt en mansard-
vind innehållande ett flertal rum. Munkarnas dormitorium i bottenvå-
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ningen ombyggdes helt. En trappa upp inreddes en ståtlig bostad åt in-
spektoren för Krigsmanshuset, i regel en högre officer vilken stundom fun-
gerade även som Hauptmann på Vasa-borgen, samt för andra interner 
med officers grad. 

Denna byggnad hade under århundradenas lopp använts på olika sätt, 
under 1500-talet exempelvis som bostad åt den sinnessjuke hertig Magnus 
och som logi åt den påvlige nuntien Antonio Possevino. Senast hade lands-
tinget begagnat byggnaden som vårdanstalt för kroniskt sjuka men ned-
lagt denna verksamhet. Vi beslöt tillsammans med Svenska Turistför-
eningen att hos Kungl. Maj:t begära att försöksvis få disponera huset 
tvenne år, Birgittastiftelsen för en eventuell restaurering av dess medel-
tida delar, S. T. F. för att använda lämpliga utrymmen som vandrarhem, 
vilket bifölls i juli 1934. Vi kom emellertid snart underfund med att vi 
behövde längre tid för att genomföra restaureringen. Stiftelsen anhöll där-
för hos Kungl. Maj :t att efter den 1 juli 1936 tillsvidare få helt disponera 
byggnaden samt att erhålla 38.000 kronor av lotterimedel till vårt arbete. 

I december 1936 beviljades vår begäran i så måtto att vi erhöll 25.000 
kronor jämte förlängning av dispositionen under 20 år. Berthelson och 
Fant kunde på nyåret sätta igång restaureringen. Vid ungefär denna tid-
punkt uppträdde nu även Linköpings stift representerat av Tor Andrre 
och Bo Giertz som reflektanter på huset, varom mera längre fram. När 
underhandlingarna med dem tyvärr blev resultatlösa, fortsatte vi diskus-
sionen med Turistföreningen. Det gällde för denna att lägga ner ganska 
stora medel för bostadsrummens och köksdepartementets restaurering, nya 
toilettanordningar m. m., till vilket allt Erik Fant utarbetat förträffliga pla-
ner. Som tack för Turistföreningens stora offervillighet ansåg sig Birgitta-
stiftelsen böra avstå från hyran under kontraktets tjugo år. Vandrarhem-
met öppnades sommaren 1938 och dess verksamhet utföll till allas belåten-
het. Lustigt nog var min nuvarande maka och hennes barn de allra för sta 
gästerna! 

Det mest spännande blev nu restaureringen av dormitoriet. De tolv 
munkcellerna fanns visserligen ej mer, men läget av deras väggar kunde 
konstateras och markeras i tegelgolvet. Här erbjöd sig stor möjlighet att 
skapa ett enhetligt rum, täckt av trenne kryssvalv, en idealisk matsal för 
ända upp till ett hundratal personer. Även 1700-talsköket, som låg i den 
norra av Cronstedt nyuppförda flygelbyggnaden, borde utan alltför stora 
ingrepp kunna restaureras. 

Den södra helt medeltida flygeln upptogs av munkarnas kapitelsal. Ber-
thelson och Fant restaurerade här fram ett förtjusande rum med fint slagna 
ribbvalv, ett kapell som särskilt uppskattades av Societas Sanctre Birgittre. 
Denna för fromhetsliv och liturgisk birgittinerkult nyskapade sammanslut-
ning, S. S. B., hade uppstått redan på våren 1920, alltså något tidigare än 
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Birgittastiftelsen. Den utgör enligt ingressen till dess ordensregel »en sam-
manslutning av svenska män och kvinnor, vilka med kärlek till Gud och 
vördnad för hans tjänarinna, den heliga Birgittas minne, förena håg att 
tjäna vår moder, heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige, 
Birgittas och vår Kyrka». Vi har ett gott samarbete med dess medlem-
mar, av vilka några tillhör Birgittastiftelsens styrelse. Men det kunde inte 
hjälpas att namnen på de två sammanslutningarna, båda tillkomna sam-
ma år 1920, ofta förväxlades. Än värre blev det sedan det katolska Birgit-
tinerkonventet börjat sin verksamhet i Vadstena år 1935. Det kallade sig 
till en början »Birgittasystrarnas Vilohem» men sedermera ändrades nam-net 
till »S :ta Birgittas Kloster med Gästhem», något som givetvis blivit en källa till 
förväxling och visst obehag för Vadstena Klosters Gästhem. 

En gång firade vi tillsammans med Societas Sanctre Birgittre en stor 
högtidlighet. Det var 1923, när 550-årsminnet av Birgittas död celebre-
rades genom konserter, föredrag och gudstjänster under dagarna 2 2 - 2 3  
juli. Det kunde nog förefalla lite långsökt med en 550-årsfest, men jag för-
klarade för pressen att vi valt dagen som ett uttryck för vårt behov att just 
i denna tid uppliva minnet av hennes märkliga gärning. Nu 1970 står vi 
beredda att gemensamt högtidlighålla såväl 600-årsminnet av Birgittiner-
ordens stadfästelse och Vadstena klosters grundande, som våra två sam-
manslutningars 50-årsjubileum. 

Vi löste 1923 frågan om samarbetet så, att Birgittastiftelsen på dödsda-
gen den 23 juli anordnade en vespergudstjänst klockan fyra på eftermid-
dagen. Prins Eugen hade förmått Selma Lagerlöf att lova tala vid detta 
tillfälle, men hon insjuknade och det blev landshövdingskan Alice Trolle 
som uppläste hennes utomordentliga tal vilket finns tryckt i den av Stiftel-
sen utgivna »Birgittaboken». 

Kyrkan var utsökt vackert blomstersmyckad. I koret mitt framför alta-
ret stod Birgittas gyllene skrin och i södra sidoskeppet hade vi placerat 
Helgonets rörande enkla järnbeslagna träkista, som dagen till ära förts ned 
hit från Sanctum Sanctorum i en högtidlig procession av Birgittavänner. 

På aftonen ägde ett imponerande kompletorium rum i klosterkyrkan, 
arrangerat av Societas Sanctre Birgittre som årligen just denna dag håller 
aftonandakt till Birgittas minne i rikt liturgiska former. Många katoliker 
besökte Vadstena vid ovannämnda tillfälle, däribland två nunnor från 
Rom, engelskan Maria Reynolds samt Elisabeth Hesselblad, den kända 
svenska konvertit som grundat det nya konventet uti Birgittas hus i Rom 
och sedermera hela den nyaste grenen av orden. Det torde ha varit första 
gången på 338 år som birgittinernunnor officiellt besökt klosterkyrkan. 
Den ekumeniskt sinnade kyrkoherde Törner hade klockan 6 på morgonen 
samma dag anordnat en rent protestantisk gudstjänst till Birgittas ära. Han 
höll också predikan på aftonen vid Societas' kompletorium. 
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Som en följd av det publika intresse som kommit Birgittas kista till del 
vaknade tanken på att snarast möjligt få en värdigare uppställning av den-
samma i Sanctum Sanctorum, en tanke som vi realiserade nio år därefter. 

I samband med den nu gjorda skildringen av festligheterna 1923 vill jag 
gärna tillägga något mera om S. S. B. Man kan utan överdrift säga att 
den var en skapelse av makarna von Rosen, upptäcktsresanden och förfat-
taren Eric och hans hustru Mary, född Fock. Hon var sammanslutningens 
mater superior ända till 1967, året före hennes död. Hon efterträddes i 
denna egenskap av fru Ingrid af Ekenstam. Den manlige ledaren av S. S. B. 
kallas eon/ essor, den förste var den utomordentlige kyrkomusikern dom-
kyrkosysslomannen Hugo Berggren i Västerås. Sedan kom Simon Luders 
som fungerade två årtionden och 1965 efterträddes av kyrkoherde Alf Co-
rell i Göteborg. 

Om Societas är bara gott att säga, låt vara att många katoliker ser ned 
på dess egenartade, i gammal svensk liturgi grundade och av engelsk hög-
kyrklig tradition påverkade former. Gemene man kanske mest för v ånas 
över de fantasidräkter i gråa och bruna färger - kjortlar, mantlar, huvud-
dok etc. - som medlemmarna vandrar omkring uti på Vadstenas gator 
under loppet av några dagar. Men syftet är gott: främjandet av Birgittas 
ära och individuell religiös uppbyggelse. Rörande är det stora uppbåd av 
finländare, ända till ett hundratal, som årligen kommer över för att den 
23 juli, Birgittas dödsdag, deltaga i kulten av vårt gemensamma stora Hel-
gon, det enda i Nordens länder som blivit kanoniserat. Vadstenaborna, 
förr så förargade över allt »katolskt», tolererar numera gärna både Societas 
och det äkta Birgittinerkonvent som har sin verksamhet i staden. 

År 1939 medgav vi att Societas under fem års tid skulle få använda den 
vackra kapitelsalen i Munkklostret och även utrusta den med altare och 
stolar, Tillståndet har ej skriftligen förnyats; vi har låtit dem alltfort tills 
vidare stanna kvar som goda gäster. 

J a g  har i det föregående sökt skildra de omfattande restaureringsarbeten 
i de båda klostren som på initiativ av Birgittastiftelsen ägde rum under 
1920-30-talen. De fick på sätt och vis sin logiska avslutning genom Vad-
stena församlings beslut att återställa munkkoret och den forna sakristian, 
vilket skedde 1935-36. Det var Claes Törner som övertalade församlings-
borna att på egen bekostnad reparera det felsteg som begicks på 90-talet, 
då man för v andlade munkkoret till en sakristia i stället för att återupp-
föra den ursprungliga sakristian, sedermera kallad »Beläteskammaren», som 
revs ned i början av 1800-talet. Efter Fants ritningar och i intimt samråd 
med Sigurd Curman och mig skedde återuppförandet av sakristian jämte 
nyordningen av högaltaret med Borman-altarskåpet framför munkkoret. 
Törner lyckades märkligt nog också få församlingen med på att låta oss 
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på dess bekostnad utföra en ny uppställning av Birgittas gyllene skrin i 
munkkoret, tillgängligt för allmänhetens blickar, men genom glas och kop-
par skyddat mot beröring. Det flankeras värdigt av de gamla korstolarna. 
Genom att textilskåpen flyttades in i koret ökades dess solennitet. 

Vad var det mera som vi sysselsatte oss med under senare hälften av 
30-talet och förra delen av nästa årtionde, i väntan på att riksdagen skulle
fatta definitivt beslut om nunneklostrets utrymmande? Det var inte så myc-
ket som kunde uträttas under andra världskrigets dagar. Men vi köpte en
del värdefulla böcker för Bibliotheca Birgittina och använde åtskilliga av
våra knappa medel till understöd åt forskare. Viktigast var att vi ekono-
miskt stödde Johannes J0rgensen, den sällsynt sympatiske danske skalden
som bosatt sig i Vadstena och nu som bäst höll på med att författa sin
stora Birgittabiografi. Ett annat exempel på denna sida av vår verksamhet
var att vi med 1.500 kronor bidrog till Bertil Högmans omfattande under-
sökning år 1951 av »Heliga Birgittas originaltexter» i Kungl. Biblioteket.
Den spränglärda men ibland hyperkritiska Toni Schmid hade 1940 i oppo-
sition mot äldre forskare förnekat att de dyrbara bladen skrivits med Hel-
gonets egen hand. Högmans gedigna forskningar liksom Erik Noreens stu-
die i Ord och Bild 1941 räddade de två bladens autenticitet, som numera
är erkänd av alla senare experter.

Åren hade gått. 1945 var andra världskriget slut. Just det året stod Stif-
telsen inför högtidlighållandet av sin 25-åriga tillvaro. En ljusning för 
våra planer hade nyligen inträffat, nämligen att årets riksdag hade anslagit 
medel till inköp av mark norr om Vadstena för det nya Birgittas Sjukhus. 
Första steget var sålunda taget för att möjliggöra våra planer på Vadstena 
klosters restaurering. Genom att Kungl. Maj :t 1946 gav Byggnadsstyrelsen 
klarsignal att igångsätta mentalsjukhusbygget, kom hela saken i gång. 

Vi firade vårt kvartsekeljubileum på  Birgittadagen under stor anslutning 
av medlemmar. Årsmötet hölls under de nio valven i »auditoriet», där vi 
också intog en stämningsfull aftonmåltid. Sigurd Curman hyllade därvid 
särskilt prins Eugen för hans »saklighet, arbetsglädje och personliga väl-
vilja». 

Dessförinnan, klockan 18, hade vi begivit oss till klosterkyrkan för att 
hålla vespergudstjänst i fladdrande ljussken bland praktfulla höstblommor. 
Det var nog den vackraste vesper bland de många under årens lopp som 
anordnats av Stiftelsen. Gudstjänsten var sammansatt av Birgittinskaa hym-
ner och evangeliska psalmer; den inleddes med samma sköna strof av Lau-
rentius Petri Gothus som sjöngs redan vid vår första aftonsång år 1916: 
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Tor Andra: höll vid detta tillfälle ett av sina bästa föredrag om Birgitta, 
denna gång bland annat analyserande hennes uppfattning om konung Mag-
nus Eriksson som ju på ett märkligt, nästan kusligt vis återspeglas i hennes 
Uppenbarelser. » Vi vet inte i vad mån Birgitta i allt bedömt Magnus rik-
tigt. Men den tragiska gestalt som hennes anklagelser ställer fram för oss, 
har en nog så hög grad av inre sannolikhet. Den kan inte vara diktad. Bir-
gittas ovilja mot honom har sin grund i hennes eget ideal, hennes eget 
tappra, hängivna och offervilliga sinne. Birgitta kände sig från början i 
opposition mot sin samtid. Alltsedan hon en fastlagsnatt i sin lilla kam-
mare i Finsta sett den Korsfäste och hört hans sorgsna stämma: 'Allt detta 
tålde jag för Dig', behärskas hon av en tanke: människorna äro orättvisa 
mot Honom, orättvisa och otacksamma. Men om alla glömma, hon, Bir-
gitta, skall inte glömma. . . Det är denna orubbliga och rätlinjiga tro på  
den gudomliga rättvisan som ger tyngd åt Birgittas domspredikan. Den 
förde henne i en fortsatt konflikt med den 'akkordens aand' som härskade 
i världen och framför allt i kyrkan, men hon svek aldrig den uppgift hon 
en gång åtagit sig. Det är en klang av ridderligt mod, av uppländskt stål 
i de ord hon ofta upprepar för sig själv: 'Statt Du stadeliga och strid 
manneliga!' Birgitta var förvisso ingen svag ranka, ingen smäktande ly x -
blomma. Hon var det fullödigaste exempel vår historia känner för den 
särskilda kvinnotyp som den nordiska litteraturen ställer fram för oss, från 
Brynhilda till Kristin Lavransdatter.» 

Det lysande:: föredraget avslutades med dessa ord: »Men man får icke 
glömma att strängheten hos Birgitta hörde samman med det profetiska kall 
hon kände som sitt. Sträng och dömande blir hon, när hon för den kränkta 
gudomliga rättvisans talan. Över den tid i vilken hon levde, hos oss vår 
klassiska riddartid, ute i världen den kyrkliga söndringens och det begyn-
nande förfallets tid, föll domen säkerligen icke oförtjänt. Men det torde 
vara ytterst vanskligt att härifrån sluta sig till hur Birgitta verklig e n varit 
i sitt väsen och i sin personlighet. Det finns i allt detta ingenting som hindrar 
att värmen, den betvingande godheten och ödmjukheten varit det starkast 
framträngande draget i hennes personlighet, att hon verkligen varit den 
ljuvliga och milda ros och stjärna som de bästa i hennes samtid menade.» 
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Schematisk plan över nunneklostret, upprättad av fil. dr Iwar Anderson och be-
näget ställd till denna boks förfogande. 

1) Nordvästra längan, möjligen badstuga. 
2) Avträdesanläggningen. 

3 - 5 )  Norra längan, tidigare Folkungarnas palats i Vadstena gård, med kunga-
salen (3), kapitelsalen (4) och en förmodad sjuksal (5). 

6) Köksgården, med ekonomihus från såväl folkungagårdens som klostrets tid. 
7) Norra delen av den runt inre gården löpande korsgången. 

8 - 1 0 )  Västra längan, uppförd under klostertiden, men inrymmande äldre partier. 
Gårdens och klostrets kök (8) samt vinter- och sommarmatsal ( 9 - 1 0 ) .  

11) Östra längan, delvis härrörande från gårdens tid. 
12) Södra längan, tidigare ingående i gården, men ombyggd under klostertiden. 
13) Bredare del av södra kors gången. 
14) »Ruinparken» med bl. a. det för systrarna och bröderna gemensamma

talehuset (14 a). 
15) Bikt huset. 
16) Nådens och ärones port. 
17) Klosterkyrkan. 
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VI SAMLAR IN PENGAR OCH 
TAR NUNNEKLOSTRET I BESITTNING 

Sedan marken blivit inköpt för det nya hospitalet, varom berättats i före-
gående kapitel, beslöt vi forcera arbetet på ritningarna till nunneklostrets 
restaurering i och för dess omvandling till Gästhem och Folkhögskola. Vid 
Stiftelsens årsmöte Birgittadagen 1946 hos prins Eugen på  Waldemarsudde 
kunde vi glädja honom och medlemmarna med att framlägga Erik Fants 
färdiga ritningar jämte ett detaljerat kostnadsförslag slutande på 1.130.000 
kronor. Ritningarna upptog för Gästhemmet 34 rum med 41 bäddar, för-
delade på de båda nunneklosterlängorna, för Folkhögskolan 40 rum med 
53 bäddar huvudsakligen förlagda i den stora s. k. T-paviljongen. Där-
jämte undervisningslokaler, kök, matsalar, bostäder m. m. för skolans behov. 

Nu gällde det att skaffa pengar! Med berömvärd snabbhet tog Tor An-
dra: initiativ till organiserandet av insamling för klostrets restaurering. I 
juni 1946 sammanträffade i Vadstena några intresserade: landshövdingskan 
Märtha Hamilton, dåvarande domkyrkosyssloman Ove Hassler, prosten 
David Myrgård, friherrinnan Greta Lagerfelt, rektor Thord Lindell, rektor 
Albert Linnarsson och jag, för att tillsammans med biskopen bilda »Stiftel-
sen Vadstena hospits», som jämte folkhögskolan skulle inrymmas inom de 
relativt snart friställda byggnaderna. »Detta hospits skulle bereda möjlig-
het till vila och rekreation utan hänsyn till vederbörandes konfession och 
det skulle även ge gästerna tillfälle att utan tvång deltaga i ett ordnat kris-
tet andaktsliv.» Så lydde biskopens frisinnade program för Gästhemmet. 
Han ansåg dock att insamlingen - helst såsom riksinsamling - borde 
startas först om två år, under tiden skulle den förberedas inom en delega-
tion bestående av Lindblom, Lindell och Linnarsson. 

Hur lite vet man i en sådan stund om framtiden! Vid vårt samman-
träde var Andrre sällsynt glad och verkade ungdomligt rask. Föga mer än 
ett halvår därefter gick han bort. Några fler sammanträden hölls ej, främst 
beroende på att den tilltänkta insamlingen ansågs böra koordineras med 
den som Birgittastiftelsen själv inom kort beslöt organisera. Andrres för-
ening uppgick sedermera i vår stiftelse, vars syften ju helt sammanföll med 
den förras. 
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Vår ordförande efter prins Eugens död 1947, landshövding Carl Hamil-
ton insåg att medan minnet av den avhållne stiftschefen ännu var levande, 
stor möjlighet fanns för en framgångsrik insamling. Redan i april 1947 ut-
färdade han därför ett tryckt upprop underskrivet av ett 40-tal personer 
angående penninginsamling inom länet och stiftet till »Tor Andrres Min-
nesfond», avsedd för iståndsättande av Vadstena Kloster med tanke på 
gästhem och folkhögskola. Sedan biskop Torsten Ysander tillträtt sitt äm-
bete övertog denne ansvaret för insamlingen inom de kyrkliga kretsarna, 
vilket huvudsakligen skedde genom ett flertal personliga, stencilerade brev. 
I november 1947 sändes ett sådant till syföreningar, ungdomskretsar och 
kyrkobrödrakårer. Därvid framhölls att kostnaden för Vadstena Klosters 
restaurering beräknades uppgå till 1.130.000 kronor, »varav på Folkhög-
skolan kommer 650.000 kronor och på Gästhemmet 480.000 kronor». Bi-
dragen borde insändas före 15 mars 1948 och pengarna skulle frambäras 
i Linköpings domkyrka på palmsöndagen sistnämnda år, något som emel-
lertid då ej blev av. 

Ett annat nära nog likalydande blad utsändes samtidigt, ställt till präster-
skapet. I detsamma begagnade Ysander en olycklig karakterisering av Gäst-
hemmet såsom ett hospits »i kyrklig regi», ett uttryck som ej heller finns 
i hans efterföljande tvenne brev vilka bevarats i vårt arkiv och ej återfinnes 
i de två officiella, tryckta uppropen eller i Stiftelsens protokoll och hand-
lingar. Vi skall längre fram se, att Ysanders självvalda uttryck kom att be-
gagnas som tillhygge vid angreppen mot Stiftelsen. 

I februari 1950 då Birgittas nya sjukhus höll på att fullbordas och det 
bara var en tidsfråga när klosterhusen skulle bli fria, trycktes ett nytt upp-
rop, det andra i ordningen, undertecknat av Hamilton och Ysander. Man 
riktade sig denna gång direkt till hela vårt land. Antalet listor som utsän-
des uppgick till ej mindre än 1.392; de skickades till postkontor, banker, 
bokhandlare och andra affärsinnehavare från Ystad till Haparanda. En-
skilda personer offrade sig för att gå omkring med listorna. Kanske vågar 
jag nämna att min nuvarande maka Carin, på den tiden sjukgymnast, ge-
nom småbelopp insamlade 1.535 kronor på sin lista, där visserligen hen-
nes patient prins Oscar Bernadotte stod bland de första namnen! Jag fick 
1.045 kronor på min. 

Ysander författade i mars 1950 ett till ovannämnda upprop fogat brev 
till ämbetsbröderna, där han betonade att denna nya insamling i stiftet 
borde ses som en fortsättning på den Andra:ska. Han framhöll att givarna 
kunde bestämma och angiva om deras gåva skulle odelat tillfalla antingen 
Gästhemmet eller Folkhögskolan. Ytterligare en stencilerad skrivelse -
möjligen flera - författades av Ysanders energiska hand och sändes till 
prästerna. I den betonas att namnen på större donatorer, även kontrakt etc., 
skulle anges i Gästhemsrurnmen. 
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I maj 1951 uppgick enligt vår skattmästare bankdirektör Gösta Gyllen-
swärds noggranna räkenskaper de hittills insamlade beloppen till 228.000 
kronor, däri ingick 56.051 som utgjorde resultatet av insamlingen till An-
drres  nne jämte ett par andra obetydliga bidrag. Vi hade nog alla hop-
pats på bättre resultat, men många listor kom tillbaka tomma. Människor 
är inte benägna att lämna ifrån sig pengar, om de inte utsättes för person-
lig behandling! Revisionen skedde genom av länsstyrelsen utsedda personer 
och medlen överlämnades till Birgittastiftelsen efter en offerdag i Lin-
köpings domkyrka Kristi Himmelsfärdsdag 1951. 

Penninginsamlingen innebar ett vidlyftigt arbete som fordrade stor sam-
vetsgrannhet och upprepad kontroll. Arkivalia från denna kampanj och 
samtliga följande, vilka mönstergillt uppordnades av vår skattmästare, Gyl-
lenswärd, upptar ett stort utrymme i Birgittastiftelsens arkiv. Enligt upp-
ropens klara verba skulle samtliga medel användas till nunneklostrets re-
staurering, vilket borde inrymma lokaler såväl för Vadstena folkhögskola 
som för »ett gästhem eller hospits». 

Varken uppropen eller Ysanders personliga brev innehåller någon an-
tydan om att en uppdelning av medlen skulle ske, annat än på givarnas 
uttryckliga begäran. Insamlingen gällde ju iståndsättandet av Vadstena 
nunnekloster. På ett obegripligt sätt uppstod likväl föreställningen att be-
loppet från 1951, 228.000 kronor, skulle fördelas på respektive skolan och 
stiftelsen. Rektor Lindell, i ekonomiska ting ett barn, tillskrev vår skatt-
mästare 20 februari 1958, alltså sju år efter denna insamlings avslutande, 
på följande vis: »Angående fördelningen av dessa medel mellan gästhem 
och skolan sades intet särskilt i uppropet utan den allmänna meningen var 
tydligen, att vardera institutionen skulle få hälften av det insamlade be-
loppet. Här skulle tydligen skolan räkna med minst 114.000 kronor plus 
räntor.» En kuriös föreställning som sedermera avlivades vid ett samman-
träde mellan Gyllenswärd, Lindell och skolstyrelsens ordförande Ove 
Hassler. Med kännedom om oriktiga uppgifters seglivenhet var det inte 
förvånande att tio år senare dåv. domprosten H. Brattgård tog upp legen-
den om sagda fördelning och uppmanade mig att med hänsyn härtill bifalla 
stiftsrådets oförsynta begäran att få kontrollera Birgittastiftelsens förvalt-
ning, såsom närmare omtalas i ett följande kapitel. 

Efterhand stod det likväl klart för de ledande inom vår krets, att de med 
sådan entusiasm insamlade medlen på grund av kostnadsstegringar och 
penningvärdets fall ingalunda vore tillräckliga för att vi skulle våga sätta 
igång restaureringen. Nya utvägar måste därför sökas. 1953 bad sålunda 
Hamilton mig att åstadkomma ett bokverk, i syfte att genom däri införda 
annonser få in rejäla pengar till restaureringen. Resultatet blev den onek-
ligen värdefulla »Birgittaboken», utgiven 1954. J a g  lyckades få tillstånd 
av vederbörande rättsinnehavare att publicera Nathan Söderbloms berömda 
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föredrag i klosterkyrkan 1916, Selma Lagerlöfs tal vid 550-årsjubileet av 
Birgittas död 1923, Yngve Brilioths fina uppsats i Turistföreningens års-
skrift om Birgittas kloster samt Erik Noreens skildring av »Heliga Birgitta 
som svensk författare». Nyskrivna för boken var Carl Hamiltons ingående 
redogörelse för Stiftelsens målsättning samt min studie »Birgitta och Öster-
götland». En god vän till Hamilton med värdefulla relationer i affärs-
kretsar erbjöd sig att skaffa annonser, men därav blev tyvärr ej något 
nämnvärt resultat. Vi fick emellertid genom egna hänvändelser in - utom 
tryckningskostnaderna - omkring 20.000 kronor, givetvis åtskilligt mindre 
än vi hade hoppats på! Andra ekonomiska utvägar anlitades, jag behöver 
blott nämna den lilla vackra Birgitta-nålen, som såldes i många tusen exem-
plar och ännu tillhandahålles i Gästhemmet och Folkungapalatset. Den 
outtröttlige Ysander sökte finna nya möjligheter för insamlingen, exem-
pelvis genom stiftskollekt. Rörande var att se hur hans älskvärda maka 
Ebba deltog i hans strävanden. Hon anordnade ett lotteri om en tavla 
med 1-kronaslotter, vilket inbragte 2.500 kronor; bakom denna summa låg 
förvisso mycken ospard möda. 

I mars 1956 var Hamilton och Ysander beredda att utsända ett tredje 
upprop till länet och stiftet, denna gång med stencilerad text, författad av 
mig. Där betonades Birgittastiftelsens betydelse och önskemålet att i Vad-
stena skapa en motsvarighet till Sigtunastiftelsen, alltså en kombination av 
folkhögskola och som uppropets text lydde »ett gästhem, där besökande 
från hela Sverige kan få njuta av den stillhet som den vackra klostermiljön 
skänker». Till detta upprop bifogades, då det utsändes till prästerna, en 
skrivelse från prosten Carl Hoppe och bankdirektör Gyllenswärd med väd-
jan till syföreningarna om bidrag för »skapandet av ett Gästhem, en kris-
ten kulturell högborg av Vadstena gamla kloster». 

Denna skrivelse vann stark anslutning. Om jag vid sidan av den myn-
dige prosten och riksdagsmannen Hoppe i Motala skulle våga framhålla 
ett par bland dem som i ord och handling särskilt kraftigt verkade för in-
samlingen, så vore det den varmhjärtade prosten Sixten Dahlquist i Vreta 
kloster och den blide, men faste prosten Allan Qvarnström i Västervik. 
Alldeles särskilt vill jag tacka vännen Dahlquist och hans maka för deras 
alltid uppmuntrande intresse och effektiva stöd under mitt ofta strävsamma 
arbete både förr och nu. 

Det stora insamlingsarbetet under perioden 1947-56 gav en samman-
lagd behållning av 695.000 kronor, varav givarna bestämt 70.000 ute-
slutande för folkhögskolan. Utöver denna summa kunde vi räkna med 
anslag från staten och skilda fonder. Knut och Alice Wallenbergs samt 
Syskonen Wessens stiftelser lämnade tillsammans 725.000, vilka dock ute-
slutande avsåg klosterhusens restaurering samt arkeologiska grävningar. 
Konung Gustaf V I  Adolfs 70-årsfond och Lotterimedelsfonden gav 415.000 
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kronor, varav 115.000 till folkhögskolan; Nathhorstska och Bergwallska stif-
telserna skänkte respektive 50.000 och 10.000 kronor till Kungasalen. Staten, 
alltså Arbetsmarknadsstyrelsen, Byggnadsstyrelsen och Riksantikvarieämbe-
tet, bidrog med respektive 1.800.000, 680.000 och 350.000 kronor, som ut-
betalades i olika omgångar under de 13 år restaureringen pågick. Av den 
slutliga summan för samtliga arbeten, omkring 5.000.000 kronor som från 
skilda håll under åren 1947-68 influtit, har folkhögskolan ensam erhållit 
780.000, allt övrigt användes för våra gemensamma intressen. Den 29 april 
1958 avgav vår skattmästare en utförlig redovisning över insamlingsarbetet 
i länet och stiftet från år 1947 till 31 mars 1958. Han avslutade redovis-
ningen med följande ord: »Fördelningen mellan folkhögskolan och hos-
pitset har ägt rum med ledning av ovanstående upprop och skrivelser samt 
de anvisningar som respektive givare skriftligen eller muntligen lämnat.» 

Läsaren som tagit del av ovanstående redogörelse gör nog den reflexio-
nen, att min skildring av insamlingsarbetet blivit alltför detaljerad. Detta 
måste ses mot bakgrunden av de illvilliga angrepp som skildras längre ned, 
då vår förvaltning av insamlade medel misstänkliggjordes av Linköpings 
stiftsråd med dess ordförandes goda minne. 

Under decenniet kring seklets mitt inträffade flera viktiga tilldragelser 
i Birgittastiftelsens historia. Det nya hospitalet i Vadstena, Hakon Ahlbergs 
utomordentliga skapelse, som planerats 1945 igångsattes året därpå. Bir-
gittastiftelsen ingick nu till Kungl. Maj :t med begäran att få övertaga hela 
det snart friställda nunneklosterområdet »för att där inrymma lokaler åt 
Vadstena folkhögskola i förening med ett hospits». Alla remissinstanser 
tillstyrkte, proposition gjordes till 1949 års riksdag, statsutskottet hade »i 
princip intet att erinra» och båda kamrarna biföll utan diskussion vår 
begäran. 

Den 28 september 1953 samlades representanter för olika intresserade 
myndigheter på  Byggnadsstyrelsen i syfte att diskutera innehållet i den 
överenskommelse med Birgittastiftelsen som Styrelsen å Kronans vägnar 
skulle utforma. Det var en i sanning illuster samling som denna höstmor-
gon mötte upp i skuggan av Nicodemus Tessins byst uti sessionsrummet 
vid Hantverkaregatan. Från Birgittastiftelsen kom Hamilton, Gyllenswärd 
och jag. Östergötlands landsting representerades av riksdagens talman 
Fridolf Thapper, landstingsman F. Ekholm och landstingsdirektör E. V. 
Norberg. Folkhögskolan företräddes av Thord Lindell, Medicinalstyrelsen 
av medicinalrådet Peder Björck, gammal Vadstenabo. Från riksantikva-
rien inställde sig Bertil Berthelson. Byggnadsstyrelsens generaldirektör, den 
mäktige och fruktade Gunnar Wejke satt som ordförande med byggnads-
rådet David Dahl som bisittare och byrådirektören G. A. Mårdh vid 
protokollet. 
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Efter en ingående men mycket positiv diskussion enades man snart om 
riktlinjerna för överenskommelsen. Resultatet blev upplåtelsebrevet av den 
1 juli 1954 varigenom Stiftelsen erhöll det 28.000 kvm stora nunnekloster-
området med dess elva byggnader. Ingen tidsgräns framåt uppställdes, 
varför Stiftelsen kan räkna med att så länge den existerar i den form som 
stadgarna förutsätter, få besitta området. Vårt viktigaste mål från anno 
1920 var äntligen vunnet! 

Nu gällde det att snarast igångsätta restaureringsarbetet, omsorgsfullt 
förberett genom Fants ritningar och de i det föregående skildrade pen-
ninginsamlingarna. Evakueringen från klostret hade också under de sista 
åren fortgått programenligt och den 1 juli 1954 fanns ingen personal kvar 
därstädes. 

Samma år drabbades stiftelsen av en smärtsam förlust i det att vårt 
mångåriga stöd, Erik Fant, gick bort vid 65 års ålder. Alltid hjälpsam 
och effektiv som han var, orkade inte hjärtat längre med stressen på hans 
arkitektkontor, där så många pietetsfulla kyrkorestaureringar utformats. 
Det visade sig likväl snart att hans nu åtta år gamla planer var i behov 
av omarbetning, ett uppdrag som överlämnades till min vän professor 
Erik Lundberg vid Konstakademien, även han en Curman-lärjunge som 
fått sitt elddop vid den epokgörande restaureringen av Vreta kloster. Han 
ställde sig till förfogande utan anspråk på  något arkitektarvode. Ganska 
snart blev de nya ritningarna färdiga, de innebar stora utvidgningar av 
Fants projekt, exempelvis genom en nybyggd tredje huslänga vid kloster-
gårdens östra sida, avsedd för folkhögskolan. Det hela kostnadsberäkna-
des till ej mindre än 4.400.000 kronor, medan det tidigare förslaget stan-
nade vid 1.130.000. Vi var nu framme vid år 1960; jag skall i nästa ka-
pitel återkomma till myndigheternas behandling av det stora projektet. 
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Birgittastiftelsen är ideellt och lokalt sammanbunden med Vadstena folk-
högskola. I våra stadgar framhålles såsom en viktig uppgift att »anordna 
en bildningsanstalt i strängt enkla former men med högsta ideal». Denna 
anstalt anges visserligen vara avsedd för kvinnor, särskilt obemedlade. Men 
folkhögskoletanken låg dock in nuce i denna bestämmelse. Vid de under-
handlingar som fördes med Kronan och i de skrivelser vilka utfärdades i 
samband därmed betonade vi alltid samhörigheten mellan Birgittastiftelsen 
och Skolan. 

Den sistnämndas förhistoria är i korthet följande. År 1916 hade Vad-
stena folkhögskoleförening bildats. Man undersökte flera möjligheter till 
lokaler och drömde därvid om nunneklosterbyggnadema när de i fram-
tiden eventuellt skulle evakueras. 1917 gjorde man en underdånig fram-
ställning härom, vilken sedermera åberopades av Medicinalstyrelsen när den 
1920 tillskrev Kungl. Maj:t med begäran om utredning beträffande ett 
helt nybyggt hospital i Vadstena. Såvitt jag vet kom dock folkhögskole-
föreningens begäran ej till riksdagens kännedom förrän 1925 i en motion 
av Alfred Petren, då han i pessimismens tecken gick in för att bibehålla 
kvinnohospitalet på dess gamla plats ehuru i förbättrat skick, varvid han 
samtidigt kunde inberätta att folkhögskolan nu förflyttats till Borghamn. 

Under det tidigare skedet förde skolan en tämligen skugglik tillvaro. 
Först 1945 kunde ordnad undervisning börja under ledning av Thord Lin-
dell som man utsett till rektor. Lindell som jag kände väl bad mig stödja 
en anhållan från styrelsen till Turistföreningen att låta skolan under vin-
tern få begagna vandrarhemmets lokaler. J a g  vände mig till Arthur Lind-
hagen och Carl-Julius Anrick, ordförande respektive sekreterare i S. T. F., 
och lyckades förmå dem att bevilja Lindells begäran. Folkhögskolan flyt-
tade med Birgittastiftelsens goda minne in i Munkklostret den 15 oktober 
s. å., något som tyvärr skulle bli ödesdigert för Stiftelsen i framtiden.

I detta sammanhang måste något mera sägas om Lindells personlighet
och hans tragiska livsöde beröras. Tio år har nu förflutit sedan denne man, 
till vilken folkhögskolan står i så stor tacksamhetsskuld, utsattes för orätt-
vist hård behandling av sina egna. Även om det känns pinsamt, anser jag 
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det vara min skyldighet att i denna bok om Birgittastiftelsen, vars styrelse 
han tio år tillhörde, i möjligaste mån söka avlägsna den skugga som fal-
lit över hans minne. 

Lindell var Linköpingspojke, en snickareson som tog studentexamen. 
Han låg sedan några år i Uppsala och blev fil. kand., men tvingades av 
en svag ekonomi att avbryta sina lovande licentiatstudier i historia. Thords 
kunskaper blev emellertid avsevärda och han förskaffade sig det som kan-
ske var lika viktigt nämligen en klar uppfattning om forskningens allvar-
liga fordringar. Hans dröm blev att få utarbeta en vetenskaplig framställ-
ning av Vadstena stads historia; den grusades genom att Sven Bergmans 
i många hänseenden mycket värdefulla, populära monografi, »Seklernas 
Vadstena», publicerades 1955. 

Som lärare var Lindell utmärkt, såsom folklig föreläsare helt enkelt 
lysande, avhållen ej minst ute i bygderna. Men han var en slarver och 
kunde ej ordentligt klara varken sin egen eller skolans ekonomi. Han trod-
de sig vara både skyldig och kompetent att hålla i alla trådar, vilket han 
alls inte rådde med. Ekonomiska försummelser samt ett enligt skvallret 
alltför vänligt omhändertagande av de kvinnliga eleverna frainkallade så 
småningom en allvarlig kris. Den 1 juni 1960 avstängdes Lindell från sin 
tjänstgöring. Styrelsen föreslog honom att ta avsked mot att han garan-
terades en sjukpension. Men Lindell, som ansåg sig oskyldig, avböjde. Då 
fick man bevittna något så häpnadsväckande som att folkhögskolans egen 
rektor instämdes till Aska, Dals och Bobergs häradsrätt i Motala! 

Styrelsen bestod vid denna tid av 11 ordinarie ledamöter. De som hade 
mest att säga till om var ordföranden dåvarande domkyrkosysslomannen 
sedermera t. f. pastor primarius i Stockholm 0 .  Hassler, vidare Fridolf Wal-
lin, chefredaktör för stadens lilla tidning och ordförande i skolans arbets-
utskott, den i Lindells ställe t. f. rektorn, pastor Arne Hjelmqvist, samt kassören 
sparbanksdirektören Sture Eriksson. Där fanns också prosten J.E. Svanteson, 
som i nästa kapitel skall återfinnas i annat betänkligt sam-manhang. Man 
vidtog husrannsakan och polisutredning, utförd med all den noggrannhet som 
utmärker vårt svenska rättsväsen. På 208 maskinskrivna sidor kan man i detalj 
följa vad som i ekonomiskt avseende tilldragit sig på och utanför 
rektorsexpeditionen i Vadstena, belyst av ej mindre än sjuttio(!) timmars 
förhör på polisstationen i Vadstena med den stackars rektorn. En krona hit och 
två dit, tjugo till ett stipendium, fem till en prenumerationsavgift! Slarv och 
brist på redovisning i rimlig tid. Allt tydligen beroende på Lindells nästan 
barnsliga oförmåga att handskas med ekonomiska ting. Men man frågar sig 
onekligen vad styrelsen egentligen hade sin skattmästare till, om ej för att hjälpa 
rektorn! Här om någonsin borde man väl ha tillämpat orden om att det är 
bättre att stämma i bäcken än i ån. 
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Tjugotvå sidor i utredningen behandlar förhören med de åtta f. d. skol-
flickor som tydligen mobiliserats av Lindells fiender för att vittna om hans 
beteende. Rektorns alltför stora kärvänlighet var givetvis olämplig; i ljuset 
av vår tids uppfattning av dylika ting kan dock knappast något allvarligt 
komprometterande läsas ut därur. Men under intryck av alla dessa förhör 
och det intensiva småstadsskvallret blev Lindell både psykiskt och fysiskt 
nedbruten och måste ta sjukledighet läsåret 1960-61. Polisutredningen 
överlämnades i rätten 13/5 sistnämnda år. Så skulle nu målet upptagas. 
Såsom vittnen inkallades t. f. rektor Hjelmqvist och en förutvarande skol-
flicka, efteråt sjuksköterska. Den förestående processen avvaktades med 
spänt intresse i olika Vadstena-kretsar. Men målet kom aldrig att tas 
upp, ty Lindell fanns inom kort ej längre i livet. Åklagaren nedlade må-
let den 14 augusti. Det avskrevs på Allhelgonadagsaftonen 1961. 

Sista gången jag träffade Thord Lindell var ett par veckor före slutet. 
Han låg i sina gångkläder på soffan, reste sig mödosamt upp och tog grå• 
tande mina båda händer i sina egna som var slappa och darrande. Hela 
hans väldiga, numera så utmärglade kropp skälvde. J a g  försökte säga de 
vanliga, ack så tomma orden om snar bättring och att vi ännu ej borde 
tappa modet. Men jag, troligen också han själv, förstod att en katastrof 
av något slag var förestående. Thord Lindell gick bort 1961 på Heliga 
Birgittas dödsdag, den 23 juli. 

Den juridiska sakkunskap som var införstådd i målet har meddelat mig 
att Lindell, alldenstund inga ekonomiska oegentligheter förelåg, aldrig 
skulle ha kunnat fällas för förskingring samt att han torde ha kunnat 
räkna med en viss upprättelse. Det är lätt att vara efterklok. Men nog 
förefaller det mig, att det skulle varit vida förnuftigare, om folkhögskole-
styrelsen i god tid befriat Lindell från rektorsförordnandet med dess eko-
nomiska förpliktelser för att i stället åt skolan bevara den avhållne och 
skicklige läraren - den hittills ende bland dess krafter som vunnit anse-
ende som fopkare och åtnjöt en obestridd popularitet i hela länet. 

»Det är icke för mycket sagt, att det känns ödsligare i den östgötska
kulturvärlden sedan denna markanta stämma tystnat. Vad vännerna känner 
inför det tragiskt hastiga slutet, kanske vi inte vill kläda i ord, men ett är 
visst: att sorgen och förstämningen går vida omkring. Tord Lindell var 
som en frisk fanfar, som klingade välgörande i det allt för stillsamma och 
alltför betänksamma, och i sin art är han oersättlig.» Med dessa ord av-
slutade dåvarande chefredaktören för länstidningen Östgöta Correspon-
denten, Ebbe Johnson, sin minnesteckning över den bortgångne. 

År 1956 när Turistföreningen lämnade Munkklostret begärde skolan att 
få disponera lokalerna under hela läsåret. Vi gick med på  det tillsvidare, 
men gjorde tyvärr ej upp något kontrakt. Vår skattmästare Gyllenswärd 
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liksom jag själv litade på ett gentlemanna-förhållande mellan Stiftelsen 
och Skolan, baserat på ett blivande hyresavtal. I vår årsberättelse sagda 
år framhölls, att Munkklostret var avsett för Stiftelsens eget behov, men 
att »den närmaste tiden kunde byggnaden dock mot ersättning upplåtas 
till Vadstena folkhögskola samt för några månader jämväl till Vadstena 
stad att där härbärgera elever vid skolresor». Alla var sålunda på det 
klara med att hyra skulle betalas, även om beloppet ej fixerats. Grunden 
för hyreskravet var att i vårt kontrakt med Kronan angående Munkklost-
ret (i motsats till vad som var fallet beträffande Nunneklostret) intet sä-
ges rörande vår skyldighet gentemot skolan; där står blott att Stiftelsen 
äger rätt att upplåta »vissa partier av byggnaden . . . till Svenska Turist-
föreningen eller eventuellt annan institution». Det skulle emellertid dröja 
elva år efter inflyttningen 1956, innan skolan bekvämade sig att betala 
årshyra, 5.000 kronor. 

Elevantalet växte och därmed skolans krav på ökat utrymme. 1945 var 
antalet elever blott 24, år 1951 hade det stigit till omkring 50. 1970 beräk-
nas skolans behov gälla 85. I det stora förslaget till Vadstena Klosters 
Restaurering, som i maj 1960 inlämnades till Kungl. Maj:t med begäran 
om 4.400.000 kronor av lotterimedel, avsågs 40 rum för folkhögskolan, 
jämte husmorsvåning m. m., i en tilltänkt byggnadslänga vid klostergårdens 
östra sida, där »trossboden» nu ligger. I denna skulle köket också befinna 
sig, medan matsalen placerades i Folkungapalatsets bottenvåning. De 40 
rummen borde ersätta de utrymmen inom dormitoriet vilka enligt riks-
antikvariens bestämmelser icke fick användas för bostadsändamål, sedan 
nunnecellernas tillvaro nu blivit konstaterad. 

Efter två års väntan blev det klart att vår stora lotteriansökan ej skulle 
beviljas. Statsrådet Lange uppmanade oss att försöka med Arbetsmark-
nadsstyrelsen och förenkla våra planer, vilket närmast måste gå ut på  att 
slopa den tilltänkta nya klosterlängan. Vi tillsatte nu en samarbetskom-
mitte, bestående av tre medlemmar från vardera stiftelsen och skolan för 
att söka åstadkomma mindre kostnadskrävande nybyggnader för den se-
nares behov. Erik Lundberg gjorde två förslag i den nordvästra delen av 
parken, vilka dock ej tillvann sig kommitterades sympatier. Sommaren 
1965 uppträdde emellertid i Vadstena en t. f. byrådirektör i Byggnadssty-
relsen som enligt egen utsago på dennas uppdrag skulle söka lösa de aktu-
ella problemen beträffande samarbetet mellan stiftelsen, skolan och staden. 
Han ställde i utsikt en tredubbel uppgörelse mellan Kronan å ena sidan 
och respektive staden, skolan och stiftelsen å den andra, varigenom alla 
motsättningar skulle elimineras för tid och evighet. När Byggnadsstyrel-
sen i februari 1966 kallade representanter för de tre parterna till konfe-
rens i Vadstena, gav emellertid Stiftelsens ordförande Carl Hamilton på 
sitt saktmodiga men fasta vis vederbörande klart besked om att vi inga-
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lunda vore sinnade att dela ansvaret för det av Kungl. Maj :t oss tilldelade 
området med några utomstående. 

Vid ett möte på Byggnadsstyrelsen i Stockholm samma månad framhöll 
landshövdingarna Eckerberg och Hamilton det obilliga i att Stiftelsen skulle 
övertalas att frivilligt uppgiva de rättigheter som Kronan beviljat 1954. 
Eckerberg uppträdde med myndighet och den slagfärdighet som långvarig 
erfarenhet inom den centrala förvaltningen och kännedom om det poli-
tiska rävspelet förlänar. Må det vara mig tillåtet att här en gång för alla 
säga ett varmt tack till denne modige och kunnige man som så ofta velat 
främja Stiftelsens intressen gentemot småskurna motståndare! 

Med avseende på den önskade överenskommelsen förklarade Stiftelsen 
sig villig att omedelbart utarbeta ett förslag till nyttjanderätt åt folkhög-
skolan beträffande en del av området. Efter fem sammanträden under som-
maren 1967 framlades förslaget den 2 november och godtogs av båda par-
ter. Sorgligt nog och mot min protest ströks dock, på yrkande av Eckerberg 
och Hamilton, ett tillägg som innehöll en definitiv överenskommelse med 
skolan angående både tidpunkten för avflyttningen från dess provisoriska 
förläggning i Munkklostret och storleken av det hyresbelopp som skolan 
borde betala. Vi hade ansett att 10.000 kronor årligen vore skäligt; skulle 
vi beräknat hyra med ränta på ränta ända från 1956 bleve ju vår fordran 
vida större! 

Följden av denna strykning blev ödesdiger. Ett separat avtal skulle göras. 
Efter synnerligen besvärliga diskussioner enades man om en hyra av 5.000 
kronor från och med 1/7 1967. Men intet fastställdes beträffande avflytt-
ningen annat än att den skulle sammanfalla med det framtida färdigstäl-
landet av skolans nya kök och matsal. Resultatet härav blev att folkhög-
skolan kunde bita sig ytterligare fast i denna byggnad, vilken vi en gång 
älskvärt upplåtit i förlitande på skolstyrelsens lojalitet och justess beträf-
fande avflyttningen. 

Den träffade överenskommelsen var från Birgittastiftelsens sida synner-
ligen generös. Vi avstod från nyttjanderätten till omkring hälften av vårt 
område med fyra befintliga hus, av vilka trenne var fullt användbara för 
skolan, vars blivande nybyggnader skulle få uppföras med tillstånd av Bygg-
nadsstyrelsen och Riksantikvarien efter Stiftelsens hörande. Samarbetet 
mellan våra två institutioner regleras genom en kommitte bestående av tre 
från vardera styrelsen. Birgittastiftelsen utsåg för sin del häradshövding 
Tage Silfverskiöld, redaktör Gunnar Sträng och mig. 

En av de byggnader som vi avstod från var ett vackert timrat empire-
hus, uppfört mellan 1833 och 1855, panelat år 1861. Det hade tidigare 
officiellt benämnts »Första klassens Qvinnor», en vemodig erinran om 
gränsdragningen också i dårarnas värld! J a g  gjorde allt för att det skulle 
bevaras men de flesta gick emot mig, såväl inom Byggnadsstyrelsen, staden 
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och naturligtvis folkhögskolan. I dess styrelse liksom i drätselkammaren 
satt den ytterst talföre landstingsmannen Storm, med sitt pra:terea censeo: 
»Riv skiten!» Ett vackert exempel på kulturnivån. I avtalet med folk-
högskolan fick jag emellertid in en paragraf som stadgar att därest skolan
ej vill ha huset, Gästhemmet skall överta det såsom bostadsreserv. Denna
reservation blev effektiv, avunden gjorde att skolan plötsligt fick varmt in-
tresse för byggnaden, i synnerhet sedan arkitekten Nils Tesch som fått
uppdraget att rita folkhögskolebyggnaderna sade sig vilja behålla den. 

Redan vid Gästhemmets öppnande 1964 förstod vi hur besvärligt det i 
framtiden skulle bli, om vi ej på någ o t vis kunde lösa frågan om mat-
servering för våra gäster. Ett försök att sammanföra dem med skoleleverna 
i Munkklostrets vackra medeltida matsal, givetvis vid olika bord, slog inte 
väl ut. Vårt ibland till åren komna klientel kände sig inte riktigt hemma 
bland den stojande ungdomen; det sades - måhända med rätta - »att 
man tittade ut varandra». 

Låt oss ännu en gång upprepa: Genom att skolan under åratal orättmä-
tigt utestängt Stiftelsen från Munkklostret, har vi hindrats att lösa denna 
för oss livsviktiga fråga. I Munkklostrets matsal och med anlitande av 
dess gamla kök ligger läsandet av Gästhemmets betydelsefulla restaurang-
problem. Ett steg framåt togs hösten 1969. Byggnadsstyrelsen, represente-
rad av vår styrelseledamot slottsarkitekten Ragnar Jonsson, ställde då i ut-
sikt att kostnadsfritt uppgöra projektionsritningar till Stiftelsens framtida 
utnyttjande av Munkklostret såväl för matservering som rumsreserv. Upp-
draget lämnades åt arkitekten Uno Söderberg. Detta var älskvärdhet från 
Statens sida, för vilken Birgittastiftelsen stannar i stor tacksamhetsskuld. 
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Tanken på en stiftsgård förlagd till Munkklostret i Vadstena sysselsatte 
1937 Tor Andra: och Bo Giertz, då stiftsadjunkt och energisk medhjälpare 
till biskopen. Birgittastiftelsen ställde sig synnerligen välvillig till tanken, 
vi föredrog givetvis en stiftsgård framför ett permanent vandrarhem. Erik 
Fant uppgjorde ritningar och kostnadsförslag till erforderliga reparations-
arbeten för stiftsgården, vilka slutade på  110.000 kronor. En brevväxling 
mellan mig och Giertz vittnar om hans brinnande intresse. Han skriver 
på sitt karakteristiska vis: » Vad själva saken beträffar har jag blivit mer 
och mer övertygad att den inte bara är möjlig utan nödvändig, både för 
oss i det interna arbetet på Linköpings stift och för en hel rad moderna 
människor, till vilkas otro vi inte äro utan skuld genom vårt myckna 
ofruktbara och medelmåttiga predikande, men som kanske skulle kunna 
hjälpas av ett andeliv i Kyrkans gamla vackra och försynta former.» 

Emellertid lyckades man ledsamt nog ej uppbringa erforderliga medel. 
Den 31 januari året därpå återkommer Giertz: »Jag är sedan länge skyl-
dig Dig ett brev med vidare redogörelse för planerna på ett Vadstena 
Refugium. Biskopen ville icke ge upp hoppet trots de stora ekonomiska 
svårigheterna. Efter en del försök att skaffa pengar på  olika håll har vi nu 
emellertid kommit därhän, att det mänskligt sett icke är något att göra 
åt saken. Från vår sida äro alltså planerna uppgivna. Nu hoppas jag 
bara att icke Turistföreningens byggnadsplaner på något sätt blivit för-
dröjda av detta mellanspel bakom kulisserna. Så skall Du ha ett upprik-
tigt tack för Ditt stöd och Din älskvärda hjälpsamhet i denna sak. Kanske 
korsas våra vägar igen. Det skulle vara mig en stor glädje, om jag på 
något vis kunde göra Dig en gentjänst i Ditt stora arbete på att levande-
göra östgötaarvets kulturskatter.» 

Birgittastiftelsen uppgjorde därefter nytt kontrakt med Turistföreningen. 
När detta utgick år 1959, beslöt vi emellertid att ej förnya detsamma utan 
söka någon annan lämplig hyresgäst. Fyra sådana anmälde sig: Vadstena 
stad, folkhögskolan, Linköpings stiftsråd genom biskop Ysander och Sve-
riges Kyrkliga Studieförbund genom komminister K. G. Gilstring. 

På stiftsstämman i september 1959 beslöt Linköpings stiftsråd göra för-
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nyad ansökan »att i framtiden få disponera Munkklostret som stiftsgård 
och under sommartid, eventuellt redan nästa år, i lämplig omfattning 
nyttja lokalerna för stiftsändamål». Vi biföll i februari 1960 denna hem-
ställan, under förutsättning dels att en skriftlig överenskommelse skulle 
träffas, dels att byggnaden alltjämt skulle stå under Birgittastiftelsens för-
valtning. 

Vid sistnämnda tidpunkt hade emellertid Ragnar Askmark efterträtt 
Ysander. Vi hoppades mycket av hans, som vi trodde, positiva intresse 
att fullfölja Andrres, Giertz' och Ysanders vidsynta planer. Men vi skulle 
bli besvikna. Stiftelsens villkor om en sk riftlig överenskommelse noncha-
lerades. Jag påminde muntligt flera gånger utan resultat. Den 2 april 
1962 tillskrev Birgittastiftelsen stiftsrådet med förslag att vi skulle tillsätta 
en gemensam samarbetskommitte. Intet svar - rådet tillhörde tydligen 
den sorten som inte generades av att lämna brev och skrivelser obesvarade. 
Men vi anade att någonting förbereddes bakom vår rygg. Så visade sig snart 
också vara fallet. Vid Birgittastiftelsens arbetsutskottssammanträde i no-
vember 1962 meddelade Askmark »att f. n. avsikten ej var att förvandla 
Munkklostret till stiftsgård i vanlig mening». Vilken mening fick vi ej 
veta! Men den 21 maj året därpå förkunnades plötsligt av rektor Hjelm-
qvist och andra med stora rubriker i pressen att Vadstena folkhögskola 
nu övertagits av Stiftet och hädanefter borde benämnas Linköpings stifts 
folkhögskola med biskopen som självskriven styrelseordförande. Följande 
år fick Stiftelsen efter anfordran avskrifter av en del protokoll, varav fram-
gick att vid stiftsrådets sammanträde 17 maj 1963 beslutats, att rådet 
hädanefter »betraktade styrelsen för Linköpings stifts folkhögskola som det 
organ genom vilket för framtiden alla förhandlingar beträffande lokaler 
i Vadstena skulle föras». Tre dagar senare fastslogs genom utsedda kom-
mitterade att folkhögskolans verksamhet fyllde en stiftsgårdsfunktion samt 
att Munkklostrets användning som stiftsgård i stiftets egen regi borde slut-
giltigt avföras! 

Det ensidiga fastställandet att skolan skulle ersätta stiftsgården ansåg 
vi ingalunda förenligt varken med 1960 års beslut eller överensstämmande 
med våra intressen. Detta bakom vår rygg iscensatta förvandlingsnummer 
uppfattades bland många av oss som stridande mot vanliga regler för 
fair play. 

Vi kände behov att erhålla klart besked från biskop Askmark rörande 
dessa intriger och deras innebörd. Vid vårt arbetsutskott 4/12 1963 svarade 
Askmark på förfrågan - jag citerar protokollet - »att stiftsrådet nu åter-
lämnade Munkklostret till Birgittastiftelsen». Därmed, sade biskopen, vore 
överenskommelsen från 1960 från stiftsrådets sida upphävd. Om någ o n 
ursäkt eller om hyresersättning för de mer än tre år som stiftsrådet uppehållit 
Birgittastiftelsen var det alls inte tal! 
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Från stiftets sida var det lugnt ända till 1965. Då erhöll jag en skrivelse 
med begäran om redogörelse för stiftets andelar i penninginsamlingarna, d. 
v. s. för vad som influtit från kontrakten, församlingarna och sy-
föreningarna. Tillsammans med bankdirektör Gösta Gyllenswärd, som lett 
insamlingarna och sedan 1956 varit vår skattmästare, satte jag mig ned 
och använde ganska mycken tid för att genomgå samtliga listor och veri-
fikationer. Intressant nog visade det sig, att dessa bidrag sammanlagt inte 
uppgick till mer än omkring 118.000 kronor, vilket utgjorde mindre än 10 
procent av den totala kostnaden för Gästhemmets uppförande, cirka
1.232.000 kronor, och mindre än 2 1/2 procent av samtliga använda medel för 
Vadstena klosters restaurering. 

Stiftsrådet teg sedan ända till våren 1967 då prosten Svanteson i Västra 
Stenby, samme man som vi i föregående kapitel stötte på vid kättardomen 
över Lindell, tillsammans med sitt kyrkoråd inlämnade en motion till stifts-
stämman i Linköping den 9 maj. Till densamma var bilagda protokolls-
utdrag m. m. från stiftsrådet och folkhögskolan. 

Det var allvarliga anklagelser som nu framställdes. Birgittastiftelsen 
skulle vid nunneklostrets restaurering ha gått ifrån iden att i klostret in-
rymma ett hospits i »kyrklig regi», vidare borde stiftelsen, ifall sådan regi ej 
kunde åstadkommas, ha överlämnat de uti församlingarna insamlade 
restaureringsmedlen till folkhögskolan ( ! ) . Vad fordran på kyrklig regi 
beträffar, har vi på sidan 48 belyst saken och konstaterat att uttrycket blott en 
enda gång förekommer i våra otaliga handlingar, nämligen i ett brev från 
Ysander, varför det omöjligen kan tillmätas någon avgörande vikt. Vidare 
misstänkliggjorde man vår förvaltning av de insamlade medlen. Till sist 
kom man i motionsbilagorna med det osanna påståendet, att det var 
Birgittastiftelsen som sagt upp samarbetet med stiftsrådet. Att förhål-landet 
var det motsatta, framgår av vad som ovan återgivits ur våra protokoll! 

Birgittastiftelsens styrelseledamot, tillika ordförande i vår Gästhemskom-
mitte, kyrkoherde Bertil Zandren bemötte vid stämman dessa anklagel-ser. 
Gästhemmet skulle aldrig kunnat bära sig om det fungerat som ett 
prisbilligt hospits. Den högre standarden som godkänts av Birgittastiftelsens 
gästhemsdirektions tio medlemmar vilka fungerat 1957-64,  visade sig 
väl tillgodose besökarnas krav. Den kristliga och ideella andan hade på 
olika sätt betonats i vår verksamhet, exempelvis genom rummens utsmyck-
ning, andaktsstunder en gång i veckan under sommaren, kurser för kyrk-
liga sammanslutningar och kristligt intresserade, regelbundna Röda Kors-
sammankomster etc. 

Det är å andra sidan ofrånkomligt att våra stadgar betonar den kristliga 
anda som bör råda inom Stiftelsens olika grenar. På den punkten har vi 
måhända inte helt lyckats förverkliga många bidragsgivares och vår egen 
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önskan. Men vi hoppas på framtiden. Man får härvid ej glömma att hotell-
branden i Vadstena 1961 förändrade vår situation, den medförde att Gäst-
hemmet fick ta hand även om det klientel som eljest helst vill ta in på  ett 
stadshotell av vanlig typ; nu fanns inte längre något förstklassigt logi i 
staden utom hos oss. Man kan även fråga sig om det ändå inte innebär 
ett värde, när personer av sistnämnda kategori får tillfälle att erfara något 
av den anda som råder inom de gamla klostermurarna? 

Den andra anklagelsen om orätt förvaltning av insamlade medel var klart 
ärerörig gentemot bankdirektör Gyllenswärd som utan ersättning tillsam-
mans med Östgötabanken kontrollerat insamlingen. Givetvis hade också 
auktoriserade revisorer alla år granskat räkenskaperna, utan anmärkning. 

Det var bara ett ombud bland de närvarande som instämde med Zan-
dren. Man måste i någon mån ursäkta dem, ty deras inställning hade sned-
vridits genom de vilseledande uppgifterna i stiftstämmans program. Ej 
heller kan man begära att de som inte alls känt till förhållandena skulle 
ifrågasätta trovärdigheten i uppgifterna från stiftsrådet vars ordförande 
var deras biskop! Denne, medlem av Birgittastiftelsens både styrelse och 
arbetsutskott, föredrog att ej yttra sig, trots att det var han som verkställt 
uppsägningen, såsom tidigare påpekats. 

Det är mig kärt att i detta sammanhang framhålla Birgittastiftelsens 
varma uppskattning av Bertil Zandren. Han besitter det som är mindre 
vanligt bland svenska präster, nämligen modet att försvara en övertygelse 
trots oförstående från omgivningen och risk för obehag från överheten. 
För Vadstena församling har det varit en lycka att under så många år haft 
en sådan ledare, vidsynt i ekumeniska sammanhang, framstående som för-
kunnare av kristendomens sanningar. 

Efter stiftsstämman i maj 1967 blev det tyst ett slag. Men 13 månader 
därefter överlämnade man till mig ett protokollsutdrag, där stiftsrådet med 
åberopande av ovannämnda motion begärde att »få tillgång till uppgifter 
ur Birgittastiftelsens räkenskaper, redovisningar, protokoll m. m. rörande 
nämnda insamlingar». Man begärde redovisning för influtna medel från 
1947 och ända till och med 1967, sålunda t. o. m. för de tio år som för-
flutit sedan insamlingen avslutats! En opartisk läsare måste fråga sig med 
vad rätt stiftsrådet pockar på  bestämmande över för restaureringen insam-
lade medel. Man förvånas över att församlingarnas relativt obetydliga 
andel, 118.000 kronor - en ringa del av restaureringens år 1967 närmare 
5.000.000 kronor - kan betraktas som grundval för stiftsrådets krav på 
insyn i Birgittastiftelsens bokföring under hela 20 år! 

Ärendet togs upp vid vårt styrelsesammanträde i september 1968, då 
anklagelserna bemöttes i anföranden av Berthelson, Gyllenswärd och mig. 
Styrelsen beslöt att till stiftsrådet översända vårt protokoll med ovan-
nämnda anföranden tillika med en av Gyllenswärd 1958 gjord redogörelse 
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för insamlingen jämte en översikt av vad som av allmänna medel under 
alla år influtit till klosterrestaureringen. Enligt styrelsens åsikt innehölle 
dessa skrivelser »tillräckligt material för belysande av de frågor som stifts-
rådet uttalat intresse för att få utredda». 

Detta kapitel innehåller åtskilliga tänkvärda fakta som belyser, hur den 
storslagna iden om en stiftsgård i Vadstena föddes hos vidsynta kyrko-
män, men vars möjligheter sedermera tillintetgjordes av deras efterföljare. 

Försök till rekonstruktion au den äldre köksspisens anordningar under Folkungatiden: 
Till vänster inmurat halster och till höger en gryta, med 90 a 95 cm diameter, samt 
askgropar utanför de bägge eldstäderna. Den tresidiga kalkstens planen mellan 
eldstäderna måste vara avsedd att stå på, för den som rörde i grytan och vände steken. 
Rekonstruktion av   lwar Anderson i den västra klosterlängans källare. 
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EN LITEN STAD MED ETT STORT MINNE 

Då drottning Margareta år 1400 gav stadsprivilegier åt Vadstena, blev 
borgarnas frihet från början ganska starkt beskuren. Marken förblev i 
klostrets ägo och man fick betala hyra för tomterna, vilkas utsträckning 
var noga fastställd. Engelbrekt minskade i sin demokratiska iver tomt-
örenas storlek; de höjdes likväl åter av Karl Knutsson till belåtenhet för 
den mäktiga abbedissan. 

När Gustav Vasa genomdrivit reformationen hoppades man på frihet. 
Ingalunda! Borgarna fick i stället betala sina tomtören till Kronan och 
ålades därjämte betungande inkvartering av slottsgarnisonens knektar. 
Först fram på 16-1700-talen kunde man tala om stadsfrihet i traditionell 
mening. Men när det stora hospitalet under loppet av 1800-talet organi-
serades fram, skapades en stat i staten väsentligen bestående av främmande 
element. I våra dagar spelar de cirka 600 anställda vid Birgittas sjukhus 
ingalunda någon oväsentlig roll inom det kommunala makt- och intrig-
spelet bland stadens omkring 5.000 invånare. 

Då Birgittastiftelsen bildades 1920 hoppades de optimistiska inom dess 
ledning på ett välvilligt mottagande från Vadstenas sida. Så blev nog 
också fallet individuellt sett; vi fick goda personliga vänner. Alldeles sär-
skilt vill jag härvid framhålla den lärde latinaren och fromme godsherren 
Ludvig Lindroth på Qvisberg samt hans dotter fru Sigrid Hult; under 
många år var den senare en värderad medlem av vår styrelse. 

Tyvärr märktes inom stadens ledning inga som helst tendenser att önska 
Birgittastiftelsen välkommen. Vi förväxlades mer eller mindre medvetet 
med Societas Sancta: Birgitta: och betraktades såväl av de höge som av 
gemene man med misstro, vi ansågs representera någonting »katolskt» vilket 
var synnerligen misstänkligt i Fjetterströms Vadstena. 

När jag blev sekreterare rådgjorde jag allt som oftast med min gamle 
skolkamrat från Linköping Fridolf Wallin. Han var journalist i stadens 
ena tidning, det lilla men inflytelserika Östgöta-Bladet. Wallin blev supp-
leant i vår styrelse och så småningom chefredaktör, ledare för högergruppen 
och under många år ordförande i stadsfullmäktige. J a g  framställde vid 
olika tillfällen för honom tanken på ett årligt ekonomiskt stöd från staden 
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till Birgittastiftelsen såsom erkänsla bland annat för alla de turister som 
vår verksamhet lockat dit. Men han avrådde bestämt från varje försök i den 
riktningen. När vi hade svårigheter att skaffa pengar till en av våra restau-
reringar i klostret, föreslog jag att staden åtminstone kunde ge oss ett lån 
eller gå i borgen för de 50.000 kronor vi just då så väl behövde. Ack nej! 
1960 begärde vi att Vadstena församling skulle låna oss 25.000 kronor för 
anordnande av toaletter i nunneklostrets norra länga där också församlings-
hemmet var inrymt. Klostret besöktes ju av 10-15.000 personer årligen! 
Naturligtvis blev svaret avböjande. När man tänker på de belopp vilka 
årligen anslås till kulturella ändamål i staden - exempelvis 30.000 kronor 
1969 till Internationella Vadstena Akademien, Ingrid Maria Rappes ut-
märkta skapelse för musikundervisning - förvånas man över den trång-
synthet och svarta otacksamhet som från stadens sida lagts i dagen gent-
emot Birgittastiftelsen under ett halvt sekel. 

Trots uteblivet stöd från den stad vars minnen vi under stora uppoff-
ringar har iståndsatt, kan vi ändå konstatera att Birgittastiftelsens verk 
gått stadigt framåt. Visst vore det frestande att dröja vid svårigheter och 
förargelser som åstadkommits genom vederbörandes oginhet. Ibland har 
jag osökt måst erinra mig Strindbergs ganska kusliga ord: »Svensken 
utvecklar energi endast när det gäller att hindra en sak». Bäst dock att 
här gå förbi det mesta! Låt  oss bara ge läsaren ett par typiska exempel 
från livet i småstaden, denna gången hämtade från Vadstena byggnads-
nämnds föga ärorika annaler. 

Man hade från Vasaborgen och längs utmed Vättern anlagt en strand-
promenad som på ett ganska tilltalande sätt slutade vid gatan framför 
Munkklostret. Kulturhistoriskt sett var ju denna förändring av stranden 
beklaglig, den medförde avlägsnandet av de sjöbodar, bryggor etc. vilka 
konstituerade Vadstena som en gammal sjöstad, varom den vackra bilden 
i början av denna bok berättar. 

På 1950-talet kom man på den goda iden att skapa ett friluftsbad utan-
för staden vid Tycklinge udde, belägen i nordväst på ett par kilometers 
avstånd. I detta syfte tänkte man sig en förlängning av strandvägen ut-
efter Vättern genom nunneklosterområdet och vidare över Birgittas sjuk-
hus' mark. Staden gjorde upprepade framstötar hos Byggnadsstyrelsen, som 
i fråga om nunneområdet hänvisade till markinnehavaren, Birgitta-
stiftelsen. Vi förklarade att inga hinder förelåg för fri passage, men att 
vi liksom riksantikvarien ansåg en förlängd strandväg vara onödig och 
olämplig inom den vackra naturparken. Några år senare beslöts emeller-
tid att badet ej skulle förläggas till Tycklinge utan i stället vid Motala-
vägen i norr utanför den egentliga stadsgränsen. Besynnerligt nog bet sig 
strandvägsivrarna trots detta fast vid iden om promenadens fortsättande 
genom nunneområdet. Arkitekten Bertil Thafvelin utarbetade ett stads-
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planeförslag som framlades i februari 1964. Där upptogs ånyo förläng-
ningen av vägen genom vår mark. Den lades omedelbart väster om den 
lilla vackra s. k. Hjertstedtska villan som enligt Kungl. Maj :ts beslut upp-
låtits till Birgittastiftelsen. Då denna byggnad menades ligga i vägen för 
promenaden, hade byggnadsnämnden redan 1962 i skrivelse till Stiftelsen 
uttalat, att huset »borde rivas, för att Kungsgården bättre skulle komma till 
sin rätt» ( ! ) . Vi svarade då naturligtvis nej med hänsyn till byggnadens värde 
både ur praktiska och kulturhistoriska synpunkter. Den utgjorde nämligen 
det gamla ganska väl bevarade bostället för kyrkoherden vid 
Krigsmanshus-församlingen, uppförd någon gång mellan 1705 och 1722 att 
döma av kartorna, fast väggarnas 250-åriga jättestockar dolts av den gulvita 
putsen. Huset hade nämligen restaurerats år 1849 i för Vadstena typisk 
empire, när den uti svensk läkarhistoria berömde doktor Ludvig Magnus 
Hjertstedt inflyttade. 1962 härbärgerade denna trevliga byggnad 
församlingshemmet samt Vadstena Fabriks- och Hantverksförening. Där-
jämte hade Birgittastiftelsen i vindsvåningen sin expeditionslokal, där min 
hustru och jag kunde begagna en liten lägenhet om ett rum och kök de 
tider då vi måste vistas i Vadstena under vårt alltid oavlönade arbete. 

Att Thafvelins stadsplan förlagt strandpromenaden omedelbart mellan 
villan och Vättern och därigenom avskurit vår tomt från vattnet, innebar en 
elakhet riktad mot min maka och mig. Vi hade dagligen blivit störda av 
förbipasserande rader av stackars sinnessjuka med vårdare före och efter, av 
lekande barnungar etc. För att få vara ifred planterade vi en häck i den 
tomtgräns som markerades på Kronans upplåtelsehandling. Vidare satte vi 
upp små skyltar med orden »Privat område!» Med för Vadstena onaturlig 
snabbhet kom ett åläggande från byggnadsnämnden att avlägsna såväl häck 
som skyltar. Birgittastiftelsen överklagade beslutet hos läns-styrelsen som 
omedelbart gjorde ett ingripande så att både häck och skyl-tar fick vara 
kvar. Femton ( ! ) månader därefter erhöll Birgittastiftelsen meddelande från 
byggnadsnämnden att den »enhälligt» upphävt sitt eget tidigare beslut 
beträffande häck och skyltar vid Hjertstedtska villan. Bygg-nadsnämndens 
ledande män var då liksom nu kommunalborgmästaren Seth Schultz och 
stadsarkitekten Bertil Thafvelin. Skulle det inte varit önsk-värt, om en så 
fin gammal stad haft mer vederhäftiga tjänstemän? 

I februari 1964 framlade Thafvelin såsom ovan nämnts ett stadsplane-
förslag som utsträckts även till nunneklosterparken. Där hade han inritat en 
parkeringsplats för 53 bilar, belägen strax öster om Folkungapalatset 
omedelbart vid kyrkogårdsmuren, ett i estetiskt avseende ytterst känsligt na-
turområde. Att överhuvud förutsätta bilkörning inom den vackra nunne-
parken ansågs med rätta pietetslöst. Uti paragraf 5 i vår överenskommelse 
med folkhögskolan av år 1967 finns betecknande nog denna kategoriska 
bestämmelse: »Inga parkeringsplatser får finnas inom området.» 
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Men stadsplanen, vilken kostat staden vackra slantar, föll lyckligtvis 
platt till marken, ty Byggnadsstyrelsen, som fått den till granskning, för-
klarade i september 1964 kort och gott »att området icke för närvarande 
bör stadsplaneläggas». Därmed var också tanken på strandpromenaden 
utanför den Hjertstedtska villan avskriven. Trots allt, fanns det emel-
lertid sådana som var obenägna att gräva ner stridsyxan. Sedan Gästhem-
met invigts ville vi gärna smycka planen framför ingångsporten med en 
rosenparterr. Enligt anbud från den förträfflige trädgårdsanläggaren Stel-
lan Jonzon kostade den 14.000 kronor. Då jag ansåg att den skulle bli till 
glädje även för stadsborna, begärde jag ett kommunalt anslag härför. J a g  
kallades till stadshuset den 13 april 1965. Där befann sig stadskamrer 
Gustaf Linneus och drätselkammarens ordförande Sten Carlsson. Denne 
meddelade, att kammarens arbetsutskott bordlagt vår ansökan men före-
slog, att Birgittastiftelsen som villkor för ett eventuellt anslag skulle för-
binda sig att tillåta strandpromenaden med den av staden önskade sträck-
ningen. Jag  svarade - jag citerar min dagboksanteckning - »Birgitta-
stiftelsen kommer aldrig att inlåta sig på en sådan kohandel». Klockan 
var då 10, klockan 14 samma dag sammanträdde Drätselkammaren. Bir-
gittastiftelsen fick ej något anslag. 

Vad skall man säga om sådant? Kanske ingenting. Ty det är väl just 
vad som ofta sker inom kommunal- och rikspolitiken. Fast det då inga-
lunda bara är fråga om - rosor! Man bör ej alltför hårt klandra en liten 
stads småskurenhet; ofta händer det att ekonomiska skäl föreligger. Detta 
kan ej tillämpas på Vadstena. Här är det prestigen mellan enskilda med-
borgare och de politiska partierna samt mellan stadsborna och utanför-
stående som betyder det mesta, prestigebehovet är trollspegelskärvan i 
ögat som förvandlar stort till smått. 

Bara ett enda ekonomiskt bidrag har Vadstena stad under 50 år lämnat 
Birgittastiftelsen, vilken kämpat för bevarandet av stadens förnämsta kul-
turminne och göra det känt i Sverige och långt utöver dess gränser. Det 
skedde 1964, då man vid Gästhemmets invigning anslog 10.000 kronor till 
asfaltering av vägbanan framför ingången, det kostade 9.600. Vi bad att 
få återstående 400 till plantering på platsen. Det blev naturligtvis nej. 

Vilket får vara slutvinjett för detta kapitel ur stadens krönika! 
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Stadgarnas paragraf om vår uppgift att åstadkomma »en tillflyktsort för 
människor som söka och äro i behov av en stilla, enkel och stämningsrik 
plats» samt »en värdig samlingsplats» för »möten, konferenser och kurser», 
tolkades av de ledande inom Stiftelsen så att vi borde skapa ett trivsamt 
Gästhem för alla slags besökande. Det ord »hospits» som så småningom 
smög sig in i protokoll och på en del insamlingslistor, passar ej alls i våra 
dagar. Det är oskönt och osvenskt - kommer av det latinska hospitium, 
hospital, sjukhus. Ordet suggererar i vårt språk någonting som avses för 
mindre bemedlade eller för särskilt utvalda kategorier. Genom vandrar-
hemmets tillkomst i Munkklostret skärptes måhända denna skeva före-
ställning som aldrig funnit någon resonans inom vår ledning. Sedan det 
relativt trivsamma stadshotellet brunnit upp i december 1961 och man väl 
kände den inrotade benägenheten hos stadens fäder att i åratal förhala 
sina beslut, fattade vi som en del av vår uppgift att i möjligaste mån hjälpa 
Vadstena ur dess dilemma genom att söka göra Gästhemmet populärt och 
så bra som möjligt. I stället för det nerslitna Stadshotellet med dess biff-
steksdoft och snuskiga toaletter skapade vi det propra Gästhemmet utan 
att staden behövde betala ett enda öre. 

Ett intressant intermezzo belyser motsättningarna mellan hospits- och 
gästhemsidealen. Vid vårt styrelsesammanträde i november 1962 begärde 
folkhögskolan att vi under 7 1/2 vintermånader, då gästfrekvensen vänta-
des bli ringa, skulle upplåta översta våningen i Gästhemmet till 24 skol-
flickor mot ersättning av 11. 700 kronor om året, statens dåvarande bidrag 
för logi till sagda elever. Vi hade i början förståelse för detta önskemål, 
men sade sedermera dock nej, ty vi förstod att dessa ungdomar genom sin 
naturliga oaktsamhet och livsglädje ganska snart skulle förvanska de propra 
rumsinredningarna. Det var tråkigt att på  denna punkt inte kunna till-
mötesgå skolan; särskilt Askmark och Hjelmqvist tog illa vid sig. Det har 
dock visat sig att vår ståndpunkt även ur ekonomisk synpunkt denna gång 
var den riktiga. Genom rummens uthyrande hade vi måst säga nej till 
större kurser under vintertiden. Den ökade gästfrekvensen har också med-
fört att båda våningarnas rum ofta varit väl belagda även på  vintern. 
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Birgittastiftelsens nej till uthyrningen betraktades nog av många som ett 
utslag av social högfärd, vilket för var och en som närmare kände min 
maka och mig måste te sig ganska orimligt. I syfte att objektivt bedöma 
riktigheten av vår inställning i sakfrågan, beslöt tre av oss att besöka 
flickornas förläggning uti Munkklostret. Det skedde en förmiddag vid 
12-tiden. Resultatet blev beklämmande: klädesplagg, skodon, toalettartik-
lar och dylikt låg slängda huller om buller, även på golvet. Fimpar och 
rökpipor( !) låg på  askfaten, t. o. m. innanför en dörr med anslaget »Rök-
ning förbjuden!» Allt detta trots att skolans husmor bodde i samma våning. 
Vår slutsats av dessa förhållanden måste bli att slitaget av våningen i 
Gästhernmet efter ett par läsår med sannolikhet skulle närma sig, kanske 
rent av överskrida den hyra som folkhögskolan ville betala.

I syfte att handlägga den viktiga frågan om inredningen tillsatte Stiftel-
sen i september 1957 en Gästhemsdirektion med landshövding Hamilton 
som ordförande samt Gyllenswärd, Hjelmqvist, Myrgård, Lindell, Ysan-
der, Vahlqvist (rektor vid Samrealskolan) och mig som medlemmar. Till 
arbetsutskott utsågs fruarna Myrgård, Janesie Lindblom, grevinnan von 
Rosen samt herrar Gyllenswärd, Lindblom och Lindell. Ett viktigt beslut 
fattades i oktober 1958, nämligen att vi skulle vända oss till professor Carl 
Malmsten med begäran att denne i samråd med vår arkitekt Erik Lund-
berg ville göra upp tvenne förslag till rumsinteriörer. På grundvalen av 
dessa uppdrog vi sedan åt Malmsten att inreda »Märtha och Carl Hamil-
tons rum» samt »Torsten och Ebba Ysanders». 

Utgestaltningen av dessa rum var betydelsefull ur principiell synpunkt. 
Vi hade härigenom satsat på såväl hög kvalitet som på en anknytning till 
vår gamla svenska stilanda. Eventuella ideer om en prisbillig hospits-
möblering eller om en rent funktionalistisk sådan blev härigenom uteslutna. 
Sex års erfarenheter visar, att våra besökare har trivts därmed. 

Stiftelsen hade beträffande Gästhernmet gått in för Erik Lundbergs och 
hans utmärkte medarbetare Uno Söderbergs arkitektoniska ideer. Bety-
delsefullt blev det, att västlängans samtliga Krigsmanshus-rum -på sin tid 
avsedda för en hel soldatfamilj -kunde byggas om med badrum och 
W.C. i varje, utan att rummens karaktär fördärvades. Denna ly x  med mo-
derna bekvämligheter retade en del av våra motståndare och avundsmän. 
Vi har emellertid fått glädjen att Gästhemmet betecknats med fyra stjär-
nor i Turistföreningens Vägbok 1966, där endast tjugo stycken så först-
klassiga hotell i vårt land erhöll denna utmärkelse. Utländska turister 
skänker oss oförställt beröm; jag erinrar mig en holländsk konsul som vid 
ett besök spontant utbrast: »Detta hotell är av internationell högklass. Ni 
vet inte i Sverige vad ni har här i Vadstena!» De 25 gästrummen i klost-
ret med deras 57 bäddar - sommartiden utökade med 8 av något enk-
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lare klass i Hjertstedtska villan - har visat sig väl fylla sitt ändamål med 
undantag för juli månad, då överhuvud inga utrymmen räcker till i staden. 

Möbleringen som anförtroddes mig och min maka i samråd med ingen-
jör Rolf Planander ville vi göra så svensk som möjligt. För två rum sva-
rade ju Malmsten, i de övriga utfördes möblerna huvudsakligen på Boda-
fors Fabriker med den sympatiske och skicklige Bertil Fridhagen som 
ledande designer. Gemla AB, Diö, levererade stolar till nunnornas matsal 
och sedermera också till Kungasalen. Gardiner och sängöverkast för gäst-
rummen anskaffades från Halla Textil AB, Överlida, nöthårsmattor från 
Taberg-Landala AB. För att åstadkomma största möjliga variation i mön-
ster och färgglädje satte sig min maka Carin och jag tillsammans med 
makarna Planander, omgivna av en mångfald prover, för att finna de 
bästa kombinationerna också med hänsyn till möblerna. Dessa var av kal-
kad ek eller bonad björk, lackerad furu och i ett fall mahogny. Alla rum 
blev genom detta förfarande olika, i lyckad analogi med rummens skilda 
namn. Även för glas och porslin valde vi svenska varor, de förra inköptes 
i Reijmyre, det senare i Gustavsberg. Alla leverantörer visade för ståelse 
och intresse för vårt arbete genom att med glädje bevilja stora rabatter. 
I detta avseende vill jag alldeles särskilt tacka AB Åtvidabergs Industrier, 
ägare till Bodafors, samt framlidne envoyen Torsten Vinell, på den tiden 
inflytelserik medlem av Industriernas styrelse, liksom naturligtvis deras 
mäktige chef Gunnar Ericsson. 

I ett gästhem behövs åtskilliga utrymmen för sällskapsliv. Smärre så-
dana erhölls i de tvenne övre våningarna och i den nedersta anordnades 
en stor salong, möblerad med fyra soffgrupper: tvenne från Bodafors, en 
gammal gustaviansk som skänkts av fröken Dicken Lagerfelt på Lager-
lunda, samt en Karl Johansmöbel överlämnad av den framlidna konst-
närinnan Märta Afzelius' syskon. Dessa, förra landshövdingskan i Öster-
götland Ellen Tiselius, konstnärinnan Ingrid Afzelius och hovrättsrådet 
Sven Afzelius, skänkte därjämte en mängd målningar och teckningar av 
deras syster Märta samt andra värdefulla ting, vilket föranledde oss att 
uppkalla salongen med namnet »Märta Afzelius' rum». Golvet därinne 
prydes av mattor konstrikt vävda av Judith Johansson i Knäred. 

J a g  hade tidigt kommit på iden att på dörrarna till rummen i Gäst-
hemmet måla namnen på sådana personer eller sammanslutningar vilka 
skänkt eller ombesörjt penningmedel, från början 8.000 kronor längre 
fram ökat till 10.000 för vart och ett av dessa rum. Iden hade jag fått på 
Skokloster där byggherren Carl Gustaf Wrangel låtit på dörrarna måla 
namn på städer som varit minnesvärda i hans levnad. Ysander tog upp 
tanken, han skrev i ett brev till en del präster att han fått den från en 
»ämbetsbroder», en lapsus som jag förlåter och känner mig hedrad av.

Tack vare denna ide lyckades Gyllenswärd och jag så småningom finna
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donatorer till alla de 25 rummen. Men hur fördela namnen? Sådant kan 
ibland vara rätt känsligt. Vi beslöt att låta kyrkoherdens lilla dotter Mar-
gareta dra lott om ordningsföljden, vilket även meddelades i pressen. In-
tressant nog inträffade sådant som brukar kallas »händelser som ser ut 
som en tanke». Rum nummer 1 (201) blev »östgötasläkten Curmans rum», 
som skänkts av Sigurd Curman, den man som kanske gjort sig mest för-
tjänt om Gästhemmet. Nummer 7 (307) i övre våningen: »Carin och 
Andreas Lindbloms rum», som lustigt nog blev granne till Bankekinds och 
Skärkinds kontrakts, där mitt älskade barndomshem Askeby är beläget. 
Samtliga de fem donerade kontraktsrummen kom märkvärdigt nog att 
ligga tätt intill varandra. 

Den initierade läsaren gör nog reflexionen att inget Vadstena-namn 
återfinnes på dörrarna. Jag  ville naturligtvis gärna att staden skulle vara 
med antingen genom ett » Vadstena stads rum» eller, om det kändes mer 
aptitligt, med erinran om någon betydande personlighet som här verkat, 
till exempel Peder Månsson eller Johannes Messenius. Under min möda 
att värva nya donatorer vände jag mig till stadens inflytelserikaste social-
demokrat landstingsman Karl Erik Andersson. J a g  bad honom läsa min 
halvfärdiga lista och sade: »Du som har de maktägandes öra, kan Du inte 
hjälpa oss att få ett Vadstenarum?» Han lovade fundera på  saken; det 
blev också allt. 

Men Vadstena-kvinnorna svek ej. Under ledning av den sympatiska 
prostinnan Tyra Myrgård insamlades i småposter 10.150 kronor till ett 
» Vadstenakvinnornas rum», för vilket jag naturligt nog utsåg det finaste:
nunnornas konventstuga eller matsal. Det möblerades med långa Dala-
bord som jag anskaffat redan på 1930-talet samt med svartklädda ekstolar
från Gemla.

Bland småbeloppen på fru Myrgårds listor fanns 100 kronor från nio 
skolflickor. De hade textat en adress, som nu sitter inramad vid porten till 
rummet och börjar så här: »Också vi, de yngsta Vadstenakvinnorna, vill 
vara med . . .  » Av undertecknarna är flera numera borgarhustrur i staden 
och lyckliga mödrar. En sådan givmildhet och förståelse värmer hjärtat och 
gör det lätt att fortsätta arbetet. 

Ett av de donerade rummen kunde dock ej placeras inom Gästhemmet, 
det hade skänkts av Maria Hertzman, en vacker handarbetslärarinna i 
Stockholm, god vän till Emilia Fogelklou. J a g  hade vid ett par tillfällen 
sammanträffat med henne i Folkvisedanslaget på Skansen. Flera år senare 
fick jag en telefonpåringning, då hon berättade att hon läst i Östgöta 
Correspondenten att vi behövde pengar för gästmmmen i nunneklostret. 
» Vill inte professorn hälsa på hos mig, jag är pensionerad nuförtiden och
ganska sjuklig?» J a g  kom genast och vi erhöll 8.000 kronor. Hon berät-
tade rörande om sina förfäder i Vadstena och om barndomen på Medevi
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Brunn, där hennes far varit förvaltare. J a g  förstod att hon inte hade några 
arvingar. När jag blickade mig omkring i den lilla lägenheten, såg jag 
utsökta gustavianska möbler och speglar samt rätt mycket böcker. »Kan 
inte Birgittastiftelsen bli ihågkommen med dessa ting i Ert testamente?» 
Hon svarade: »Gärna!» Nu befinner sig dessa vackra men ömtåliga saker 
i Hjertstedtska villan, i den lokal som sekreteraren använder för sin expedi-
tion. På väggen hänger en annan gåva från Maria Hertzman, ett vackert 
rokokoporträtt i olja av hennes anmoder Anna Maria Wettergren, gift med 
den stormrike Vadstenaborgaren rådman Jansson som levde i Gustaf I I I  :s 
dagar. Här förvarade vi också provisoriskt en del av de många böcker som 
under åren blivit skänkta till Gästhemmet. De värdefullaste har kommit 
från den synnerligen litterata lärarinnan i Linköping framlidna fröken Anna 
Rothman. Nu har samtliga dessa böcker - jämte andra senare donerade 
- överflyttats till Folkungapalatset, med undantag för dem som alltjämt
ingår i Gästhemmets referensbibliotek.

Utom de i det föregående omtalade gåvorna vill jag inte uraktlåta att 
nämna några av de många andra möbler och prydnadsföremål som givits 
till Gästhemmet. Bland dem vill jag särskilt framhålla en större gåva från 
K. F. U. K. i Linköping, bestående av möbler och ett högeligen önskvärt 
pianino. Till de bästa konstföremålen räknar jag en spansk 1600-talsmålning, 
skänkt av envoyen Vilhelm Assarsson som bekostat ett rum till minnet av 
sin bror Monsignor David Assarsson, vidare en fin empire-möbelgrupp, 
testamenterad av grevinnan Märta Posse vilken 1966 utgav en biografi 
på tyska språket över den Heliga Birgitta. Vår skattmästare Gösta Gyllen-
swärd som osjälviskt arbetat med det maktpåliggande insamlingsarbetet 
under många år, gav tillika med sin maka ett fint gammalt svenskt ståndur 
från fädernegården Aby i Småland samt en gyllene trymå. Efter framlidna 
friherrinnan Greta Hamilton, född Ribbing, erhöll vi fyra oljemålningar 
däribland en Helmer Osslund. Sigurd Curman lät oss frikostigt utvälja 
ett 50-tal gravyrer ur sin stora samling. Bland andra goda givare av sådana 
ting vill jag särskilt nämna fru Ebba Hagbard samt slöjdlärarinnan Brita 
Elfström, vilken skänkt oss ett modernt konsertpianino och bekostat ett 
av våra vackra biblioteksrum. 

Det var emellertid utom de ovannämnda många andra som gav pen-
ningar och värdeföremål till Gästhemmet. Vår styrelse bestämde att de 
som lämnat 1.000 kronor eller mera, vare sig i kontanter eller värden, 
skulle ihågkommas på donationstavlor i Gästhemmets vestibul, som utgör 
det enda bevarade partiet av den forna korsgången i nunneklostret. På 
sid. 52 avbildas dessa, alltid föremål för stort intresse hos våra gäster och 
besökare och som lockat till efterföljd. Där återfinnes till vår stora glädje 
ett flertal namn på privatpersoner, firmor och företag i Vadstena vilka ej 
haft stadens trångsynta inställning till vår skapelse. Själv har jag många 
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gånger i samband med visningar fört fram gäster och bekanta till tavlorna 
och framhållit hur roligt det skulle vara att få just deras namn på dem! 
J a g  har erhållit åtskilliga donatorer på det sättet. 

Gästhemmet var från början avsett att kunna servera endast första fru-
kost, jämte kaffe o. dyl. Köket och matsalen anpassades för dessa behov. 
När ritningarna fastställdes på 50-talet, fanns Vadstena stadshotell alltjämt 
kvar med sina stora serveringsmöjligheter. I december 1961 brann det ned 
i grunden. Frågan om dess återuppbyggnad uppsköts år efter år. Staden 
sålde förbluffande nog den stora, ytterst värdefulla tomten mitt emot råd-
huset för en spottstyver ( 125.000 kronor). Än i denna stund finns intet 
stadshotell i Vadstena! 

Krav restes från många håll att Birgittastiftelsen, som nu svarade för sta-
dens möjligheter att härbärgera mer pretentiösa resande, också skulle till-
handahålla lagad mat ej blott för egna gäster utan även för allmänheten. 
Omöjligheten att i det då snart färdiga Gästhemmet inrymma ett större 
kök m. m. framstod dock klart, vilket i och för sig var beklagligt. Särskilt 
emedan på den tiden ingen trevlig servering, öppen även på kvällarna, 
fanns i staden. 

I början av 1964 förstod vi, att om man satte till alla klutar möjlighet 
fanns att öppna Gästhemmet till sommaren. Som alltid i dylika situatio-
ner blev brådskan mot slutet fantastisk. Alla arbetade dag och natt, men 
behovet av ytterligare hjälp var stort. Då  fick vi ett telefonhud från rek-
tor Hjelmqvist på folkhögskolan, som förstått vårt trångmål. Han erbjöd 
oss ett gäng kraftiga pojkar som ögonblickligen kom och hela dagen med 
liv och lust hjälpte oss att bära upp och ställa möbler och husgeråd på plats. 

Och så var vi färdiga att inviga vårt gästhem, varom mera i kapitlet 
»Nytt vin i gamla läglar».
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Årtiondens drömmar blev verklighet en dag i april 1956 då restaure-
ringen av nunneklostret inleddes med början i den norra längan. En i vår 
kulturminnesvårds historia epokgörande restaurering. 

I spetsen för arbetet stod arkitekturprofessorn vid Konstakademien Erik 
Lundberg med arkitekten Uno Söderberg vid sin sida jämte den tekniske 
kontrollanten ingenjör Rolf Planander. Byggmästarna hette Wållander och 
Eriksson med firma i Norrköping; verkmästare blev Tore Johansson, snart 
vårt allt i allo. För den vetenskapliga sidan svarade Riksantikvarieämbe-
tet genom överantikvarien Bertil Berthelson med bistånd av Sune Zach-
risson, men arbetet kom snart att basera sig på den allt mer erfarne antik-
varien I war Anderson. 

Här är platsen att säga några ord om denne man. Han var från början 
konstnär utbildad i Konstfackskolan, men blev genom Erik Lundberg an-
ställd som ritare och fotograf hos riksantikvarien där han så småningom 
utan akademiska meriter blev utnämnd till antikvarie på grund av sina stora 
kunskaper om medeltida byggnadsverk och deras rätta behandling, i syn-
nerhet i fråga om tegelteknik. Sigurd Curman uppskattade denne lika 
blygsamme som skarpsinnige forskare. När han 1968 erhöll filosofie dok-
torslagern honoris causa var det med större rätt än mången. 

Ganska snart kom Anderson underfund med att smårummen i norra 
längans övre våning ingalunda som man trott helt härrörde från Krigs-
manshustiden. I varje fall var de tvenne parallella, genom hela huset gå-
ende väggarna i salens mitt medeltida. U r  grus och spillror framträdde 
snart en mängd dörröppningar, delvis väl bevarade, vilka visade sig vara 
ej mindre än 59 till antalet. De utgjorde helt enkelt ingångar till nunne-
cellerna - de borde varit 60, men abbedissan hade tydligen eget rum -
vars samtliga mellanväggar blivit avlägsnade till förmån för 1600-talets 
nya Krigsmanshus-rum, beräknade att inrymma en hel familj. Detta väl-
diga dormitorium täcktes av tre höga och långa tunnvalv. En rekonstruktion 
av cellerna visar att mellanväggarna varit endast cirka 175 cm höga, pla-
cerade så att varje nunna fick ett halvt fönster. Genom detta arrange-
mang skapades ett i viss mån avskilt utrymme för var och en. 
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När Anderson följande år grep sig an med bottenvåningen kom han 
snart till insikt om att under allt senare murverk från 14- till 1800-talen 
doldes ett stort hus, vilket icke kunde vara någonting annat än manbygg-
naden till den gård som man visste att Magnus Eriksson och drottning 
Blanka ställt till Birgittas förfogande för hennes blivande kloster. 

Fortsatta undersökningar av murverket i förening med ett resultatrikt 
grävningsarbete i och omkring klostergården klargjorde så småningom för 
Berthelson och Anderson den komplicerade procedur varigenom det för 
kung Valdemar och hans efterföljare uppförda palatset omvandlats, först 
till kloster sedermera till ett Krigsmanshus, därefter till fängelse för att 
slutligen 1827 apteras som sinnessjukhus för kvinnliga patienter. Åtskil-
ligt hade förändrats i det forna Folkungapalatset, men man kunde snart 
konstatera och för turisterna demonstrera hur mycket som ändå fanns 
kvar från Birger Jarls dagar. I detta sammanhang bör likväl framhållas 
att de märkliga upptäckter som nu gjordes icke hade kunnat ske ifall bygg-
naden alltfort varit i orubbad användning såsom sinnessjukhus. 

Vid Gästhemmets invigning 1964 var Folkungapalatsets restaurering en-
dast halvfärdig. Pengarna hade tyvärr tagit slut, huvudsakligen på grund 
av de oanade och kostnadskrävande upptäckter som gjorts. De stora fon-
derna, den W allenbergska och Syskonen W essens, som tidigare ett par 
gånger understött arbetet, sade dessvärre nej. Även i det halvfärdiga skick 
som palatset nu företedde kunde vi dock hålla igång såväl visningarna un-
der sommartiden som användandet av kapitelsalen till aftongudstjänster, 
vigslar, barndop o. dyl., varjämte Kungasalen begagnades för festligheter. 
Men det kändes beklämmande att inte kunna överblicka när målet för 
Stiftelsens långvariga arbete på klosterhusens restaurering skulle uppnås. 

Våren 1967 gjorde Birgittastiftelsen ansökan till den Nathhorstska Stif-
telsen om understöd vid denna fonds första utdelning, men fick då nej. 
Efter att ha sonderat terrängen med hänsyn till den lämpligaste formule-
ringen av ändamålet, ringde jag till direktör Carl-Bertel Nathhorst och 
framlade vårt trängande behov av hjälp till Kungasalens fullbordande, 
framför allt till värmeledning och golvbeläggning. Han lyssnade intres-
serat och uppmanade mig att insända ny ansökan; vi erhöll inom kort 
50.000 kronor. Detta skedde i augusti månad och arbetena sattes omedel-
bart igång av två Vadstenafirmor, Lundstedts Rör samt byggmästare Gun-
nar Roxbergh, varjämte Borghamns Kalkbrott erhöll uppdrag att kalkstens-
belägga golvet. 

Ingen olycka kommer ensam säger ordspråket, för vårt vidkommande 
kunde man 1967 vända på orden och säga att ingen lycka kommer en-
sam! I september fick nämligen riksantikvarien veta att den alltmer ökade 
arbetslösheten gjort Arbetsmarknadsstyrelsen villig anslå stora belopp till 
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lämpliga arbeten. Fullbordandet av Folkungapalatset framstod som sär-
skilt tilltalande. Riksantikvarieämbetet erhöll nu 857.000 kronor - 1969 
ökade med 78.000 - till restaureringens fullföljande; därvid skulle detta 
nya arbete samordnas med det redan i Kungasalen påbörjade. Det nya 
företaget igångsattes den 11 december 1967 med ungefär samma arbets-
ledning som tidigare. lwar Anderson var självskriven såsom vetenskap-
lig byggnadskontrollant. 

Arbetet på Kungasalen forcerades med tanke på rummets önskvärda 
färdigställande till sommaren 1969. Det föreföll mig nödvändigt att detta 
paradrum erhöll möblering och utsmyckning i värdiga men enkla former, 
vilka dock med hänsyn till salens festliga användning borde göras så till-
talande för allmänheten som möjligt. 

Det gällde nu främst att skaffa pengar härtill, ty Arbetsmarknadssty-
relsen som svarade för själva restaureringen lämnar intet bidrag till mer 
påkostad möblering. Under .1ren 1968---69 lyckades jag från stiftelser och 
enskilda insamla ej mindre än 76.500 kronor i 47 olika poster. Viktigast 
var anskaffandet av lämpliga antika bord. För detta ändamål valde jag 
sådana av den monumentala typ som under 1500-1700-talen användes i 
Dalarnas bondgårdar, de kallades bockbord eller kalasbord och existerade 
i regel blott i en gård inom varje by, varifrån det lånades till grannarna 
vid fester o. dyl. Redan 1930 hade jag lyckats från antikvitetshandlaren 
Carl Lennerthson i Falun köpa fem, nu använda i nunnornas konvent-
stuga inom Gästhemmet. Tack vare ett anslag ur Konung Gustaf VI  
Adolfs 80-årsfond på 10.000 kronor kunde min maka och jag under en 
vinterdag i de åtta magasin som sonen arkitekt Torsten Lennerthson ägde 
leta fram åtta vackra bord med cirka 3,5 meter långa skivor och en bredd 
av cirka 72 cm. Som gåva överlämnade han till oss ett medeltida bord. 

Må det vara mig tillåtet att i detta sammanhang uttala Birgittastiftel-
sens djupt kända tacksamhet till Konung Gustaf Adolf som alltsedan 1952, 
då han mottog kallelsen att vara Stiftelsens beskyddare, med största in-
tresse och sakkunskap följt våra strävanden även vid olika besök på  plat-
sen. Utom upprepade anslag för inköp av möbler, har Konungen ur 
sin fond i olika omgångar lämnat oss 100.000 kronor till klostrets restau-
rering och arkeologiska undersökning. 

Men låt oss nu återvända till Kungasalens inredning! Stolar av samma 
typ som i nunnornas matsal anskaffades från Gemla. Tolv ljusståndare av 
järn smiddes i Vadstena efter en gammal modell från Dalarna. Taklam-
porna av förgylld koppar utfördes i Linköping enligt ritning av Uno Sö-
derberg. Till de åtta borden vävde den skickliga Elsa Hurtig i Djurås 
löpare efter gamla Dalamönster i rosengång. 
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Med historisk rätt hade vi benämnt själva byggnaden Folkungapalatset. 
Relativt visst syntes vara, att det största rummet utgjort en representa-
tionshall, vilken vi därför kallade Kungasalen. Men hur skulle man ge be-
sökaren en erinran om Folkungatiden? Efter mycket funderande på mål-
ningar, skulpturer, textilier m. m. kom jag på tanken, att sigillen gav den 
sannaste bilden av hur dessa furstar och furstinnor själva ville bli åter-
givna, även om de aldrig eftersträvat någon porträttlikhet. Jag valde nu en 
utsmyckning av väggar och pelare på ett i vårt land helt nytt sätt. 
Konservator Svante Hallberg vid Riksarkivet hade nyligen infört metoden att 
förstora upp sigillen i relief genom upprepade behandlingar i kemiska bad 
av successivt förstorade matriser, utförda i en speciell gummibland-ning. 
Effekten blev stor, exaktheten hos den mångfaldigt förstorade relie-fen är 
fullständig. Jag beställde tjugotre sådana medaljonger av honom, alla 
skänkta av enskilda personer eller föreningar. 

De sju Folkungakonungarna av Bjälboätt, varav flertalet med största 
sannolikhet vistats i detta palats, företrädes här av sina välkända sigill, 
likaså fyra av deras drottningar. Raden börjar med Birger Jarl, visserligen ej 
konung men dock mäktig regent; den slutar med drottning Margaretas och 
kung Håkans son Olov, konung i Norge och Danmark, som dog vid 
sjutton års ålder - den siste i Bjälboättens kungliga linje. Vi har komplet-
terat denna sigillrad med hertigarna Erik och Valdemar, de olyckliga 
sönerna till Magnus Ladulås, vilka svalt ihjäl efter Nyköpings gästabud. 
Vidare med hertiginnorna Ingeborg Håkansdotter, Magnus Erikssons moder, 
och Ingeborg Eriksdotter, hertig Valdemars gemål. Lagmannen Birger 
Perssons till Finsta förnämliga sigill med örnvingarna - alltså det som den 
Heliga Birgitta torde ha använt - samt Bo Jonsson Grips, Vadstena klosters 
store välgörares, fulländar den monumentala sviten tillsammans med Birger 
Jarls yngste son, Linköpingsbiskopen Bengts stolta ryttarbild. Han var ju 
tillika hertig av Finland, ett Guds och världens barn liksom hans store sam-
tida ärkebiskop Absalon i Lund. På en anslagstavla anges för de besökande 
såväl vilka stormän och kvinnor som här är företrädda genom sina vapen, 
liksom dem som varit donatorer för Kungasalens iståndsättande och ut-
smyckning. Bland dessa finns glädjande nog ej mindre än sju vadstena-
namn. Besökarna i palatset hälsas redan i vestibulen av två sigillmedal-
jonger, nämligen nunnekonventets och munkkonventets; båda givetvis med 
bild av den Heliga Birgitta. 

Folkungapalatsets bottenvåning inrymde i öster, såsom vi sid. 36 om-
talat, ett stort vackert rum tidigare kallat »auditoriet». Det var ganska 
förfallet, men under år 1968 ombyggdes de fyra pelarna och en del av 
valven. I stället för den gamla eldfarliga trätrappan uppfördes en ny i 
betong till den övre våningen, en ganska genial skapelse av arkitekten 
Uno Söderberg. Väl uppkomna till detta övre plan, kunde turisterna från 
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och med sommaren 1970 ånyo besöka Birgittas märkliga bönekammare och studera 
Bibliotheca Birgittina. Ett par museirum, fyra rekonstruerade nunneceller, sju 
biblioteksrum och ej mindre än sex konferenslokaler har fått plats inom det väldiga 
dormitoriet, som vi hoppas i framtiden kom-mer att bli ett centrum för kunskap och 
studier. Dess möblering som kom-mer att stå färdig till sommaren 1970 är nästan helt 
baserad på modernt hantverk från Småland; bord och stolar i valnöt eller furu, 
mest tillverkade i Bodafors samt färgrika nöthårsmattor från Tingsta i Emmaboda. 
Där-emot har vi för bottenvåningens entrehall utvalt en stram inredning med äkta 
1600-talsmöbler, stammande från bergsmansgårdar i Dalarna, en erinran om den 
sannolika miljön inom det märkliga Krigsmanshus som under drottning Kristinas 
tid inrättades i klostret, där invaliderna bodde med sina hustrur och barn, en 
samling människor från skilda orter i vårt land. Ar 1760 efter det pommerska kriget 
uppnåddes de största siffrorna: 30 officerare, 29 underofficex:are och 27 gemene. De 
bildade alltsedan 1687 en egen församling med kyrkoherdeboställe i nuvarande 
Hjertstedtska villan, sid. 32. Sven Bergman har i sin utmärkta bok »Seklernas 
Vadstena» gjort en ypperlig miniatyr av det liv som fördes i klostret: »Man behöver 
inte ha alltför livlig fantasi för att se framför sig det myllrande vimlet av tvis-tande 
barn, trätande käringar och i överlägset lugn piprökande invalider eller värkbrutna 
gubbar, sittande på sina bänkar, njutande av solskenet och utbytande 
krigsbussminnen. Allt på nunnornas en gång så fridfullt avskilda gård.» 

Men låt oss nu återvända till dormitoriet! 

Genom ett styrelsebeslut från år 1963 hade Birgittastiftelsen bestämt att rummen 
inom dormitoriet kunde erhålla namn efter gynnare eller dona-torer. Vi ansåg att 
ett av dem skulle kallas »Biskop Andrres rum», längre fram beslöts att donatorerna 
Gunvor och Josef Aner enligt önskan skulle erhålla· »Gunvor Aners rum», liksom 
Olle och Signhild Engkvist ett så-dant. De fyra syskonen Hult från Qvisberg nära 
Vadstena skulle enligt önskan få en sal, benämnd efter Stiftelsens gynnare, deras 
morfar och mor: 

»Ludvig Lindroths och Sigrid Hults rum». Risinge församling, slöjdlärarin-nan 
Berta Elfström och familjerna Sehmann-Benzinger har genom dona-tioner 
försäkrat sig om sådana biblioteksrum. Ännu finns möjlighet för ytterligare namn 
inom denna vackra våning. Vi hoppas att listan snart skall bli fulltecknad! 
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»Hvilken mängd af cementgjutna eller i sten nyhuggna, om än så
otvifvelaktigt stilriktiga ornament skulle väl kunna ersätta de vindfrätta 
stenar, om hvilka vi dock veta, att de lades på sin plats redan innan Bir-
gittas stoft kommit till hvila i klostret . . . Hvilka nyinlagda trappstenar 
kunna väl ersätta de hällar, som slitits och urgräfts af generations efter 
generations gång till andakt och arbete.» 

»För oss är ett räddat Vadstena ett vittnesbörd om den tro, som kunde 
försätta berg. För oss är det en glädje att tänka, att den dag kan komma, 
då svenskar och utlänningar af mycket olika tro och med mycket olika 
sätt att betrakta lifvet, glädjas öfver att kunna vandra kring på Birgittas 
mark och, hur hårt tiden och människorna farit fram, med vördnad tänka 
på, huru mycket af osjälfviskhetens evangelium, som dock blifvit till hand-
ling inom dessa murar, huru mycket af vetande, som under mörka tider 
samlats och vårdats inom Vadstena scriptorium.» 
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En strålande vårdag, den 19 maj 1964, blev nunneklostret i Vadstena 
åter en för alla öppen och levande institution, sedan det efter Krigsmans-
husets · nedläggande i 150 år varit tillslutet inom först fängelsets, sedan 
sinnessjukhusets galler. Livstecknet blev invigningen av Vadstena Klosters 
Gästhem, som skedde i närvaro av ett stort antal inbjudna; vi hade lätt-
sinnigt nog utsänt 250 bjudningskort men lyckligtvis uteblev en del. 

I den blomstersmyckade konventstugan samlades gästerna till en kort 
invigningsakt. Där fanns Östergötlands två landshövdingar, den nuvarande 
Per Eckerberg samt Carl Hamilton, den förre, stiftets biskop Ragnar Ask-
mark och de ledande männen i Vadstena. Givetvis också många donatorer. 
Hamilton, vår ordförande, hälsade välkommen. Eckerberg talade kort och 
kraftigt på länets vägnar, Per Edqvist å stadens och kyrkoherde Bertil 
Zandren på  församlingens, varefter jag lämnade en kort orientering om 
klostret. Även birgittinerna i Vadstena var representerade genom tvenne 
nunnor samt deras biktfader Dom Andreas Rask. 

Den högtidliga stunden hade inletts genom ett glättigt sångnummer, 
» Våren är kommen», utfört av en kör under kantor Olof Östbloms ledning. 
Akten avslutades med att alla närvarande uppstämde »Härlig är jorden», 
varefter kören sakta intonerade Heidenstams »Sverige» ( varför säger man 
alltid »Stenhammars Sverige»?). Där borta, på andra sidan viken, synligt för 
många deltagare skymtade parken vid den store skaldens Naddö bakom det 
vårliga solglittret över Vättern. 

Efter den stämningsfyllda högtiden fick alla fritt vandra omkring i Gäst-
hemmets olika lokaler, varefter man samlades till kaffefest i Kungasalen. 
Det var första gången som den fungerade för sådant ändamål under värd-
inneskap av Gästhemmets nyanställda föreståndarinna Signe Andersson. 
J a g  vill gärna begagna tillfället att hylla fru Andersson för hennes kloka 
och nitiska ledning under de gångna åren. Tack vare sin förankring i 
bygden - född i Herrestad, änka efter kantorn i Rogslösa, f. d. ordfö-
rande i traktens Husmodersförening och Lottorna - ägde hon kontakter 
som under åren visat sig vara ovärderliga för oss. Den i ordets bästa me-
ning demokratiska andan inom dess murar hjälpte hon min hustru Carin 
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och mig att uppehålla. »Du» blev från början tilltalsordet mellan oss alla 
som arbetade inom Gästhemmet; vi har haft förmånen få behålla fler-
talet av våra utmärkta anställda från invigningsåret och hittills. Men nog 
är det besynnerligt, hur svårt detta naturliga ord haft att slå igenom hos 
oss i Sverige! Motståndarna till du-reformen borde dock besinna, att redan 
Esaias Tegner 1841 i ett långt brev till Fredrika Bremer utdömt tilltalet 
»Ni» och sammanfattat sin ståndpunkt i dessa tänkvärda ord: »Låt oss 
derföre återvända till det gamla naturliga Du.» (Omkring 1950 föreslog 
jag detta inom Nordiska Museet och Skansen, men fick avstå på grund 
av tjänstemännens opposition - det är ännu inte helt genomfört där.) 

Våra tvenne stora salar, Konventstugan och Kungasalen, vilka rymmer 
respektive 125 och 250 personer, har visat sig bereda ypperlig plats för alla 
slags festligheter, från enkla kaffebjudningar för pensionärer och samman-
slutningar till middagar i samband med bröllop, 50-årsdagar, begravningar 
o. dyl. Maten levereras från staden eller närgränsande orter, dess upp-
värmning sker i ett specialbyggt pentry. Härigenom har vi blivit i stånd
att tillgodose många behov såväl för stadsinvånarna som inget hotell har
längre, liksom för landsbygden, där »bönderna» nuförtiden har lika svårt
att få hembiträden och hjälp som »herrskapen». Man fick härom året
uppleva att den burgna bondebefolkningen i en östgötasocken, ett 70-tal
lantbrukare med hustrur, anordnade en gemensam middagsfest i Gästhem-
met utan spritd r ycker, men med genomgående vin till rätterna, den goda
»svenska» champagnen Carneval - onekligen ett intressant exempel på
förändringen i allmogens livsvanor. Hur klokt och sympatiskt, tycker man!

Att vi då gästerna så önskar kan efter särskilt tillstånd få servera sprit-
drycker, är en fördel som givetvis blev en nagel i ögat hos en del fanatiker. 
Bland regelbundna festligheter vill jag gärna framhålla Lions Clubs månat-
liga sammankomster, präglade av deras ideella syften, Internationella Vad-
stena Akademiens årliga högtidligheter samt tillställningar av bygdens spe-
ciella ordenssammanslutning, »Fyrväpplingarna», liksom flera andra lik-
nande ej att förglömma. 

Birgittastiftelsens verksamhet inom murarna har dock sträckt sig vida 
längre än de nu skildrade festligheterna. Som en huvuduppgift betraktar vi 
levandegörandet av Folkungapalatsets slumrande minnen för turister och 
forskare. Varje sommar kommer besökande i ett antal som varierar mellan 
10.000 och 15.000. Många föreningar och skolklasser ingår i dessa siff-
ror, ävensom ett icke ringa antal utlänningar, mest danskar, tyskar och 
amerikaner. Vi anställer varje vår guider, huvudsakligen gymnasieelever 
från Motala med tillräckliga språkkunskaper för demonstreringen. Bred-
vid biljettförsäljningen har vi ställt upp en gammal offerkista för frivilliga 
gåvor. När säsongen är slut, brukar vi hämta upp ur den mellan 500 och 
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1.500 kronor. Ungefär samma goda resultat lämnar också den spargris 
som Gästhemmets besökare möter på receptionsdisken. 

Storleken av frivilliga gåvor beror i högsta grad på visarens förmåga att 
finna de rätta orden. Min hustru som gärna hjälper till att demonstrera 
palatset brukar ibland berätta en episod, upplevd av henne själv vid en 
fest på  Skansen, då den oförliknelige talaren biskop Nils Bolander kun-
gjorde kollekt för något välgörande ändamål. »Nu ger jag upp ett kraf-
tigt nödrop, ett SOS, vilket här inte betyder Save Our Souls, utan Silver 
Och Sedlar!» Vilket utlöser ett trevligt prassel med de sistnämnda. 

Välkomna gäster i klostret utgör de forskare som kommer från när och 
fjärran och i regel stannar några dagar. Somliga studerar ivrigt Biblio-
theca Birgittina. Andra koncentrerar sig på den stora mängd märkliga, 
j a  t. o. m. unika fynd som gjordes under restaureringsarbetena och som 
utställes i museets montrar, ordnade av docenten Monica Rydbeck och 
doktor Iwar Anderson. Flera av föremålen är illusoriska imitationer -
originalen bevaras i Stockholm - en nödvändig försiktighetsåtgärd med 
hänsyn till de museistölder som under de senaste · åren varit så oroande 
många även i vårt land. 

I Birgittastiftelsens stadgar talas det om konferenser och kongresser. 
Våra begränsade utrymmen har tidigare ej tillåtit oss att med hänsyn till 
svårigheten att ordna gruppverksamheter alltför mycket propagera för 
Gästhemmet. Efter 1970 blev våra möjligheter betydligt större tack vare 
de nyinredda konferensrummen i Folkungapalatset. Redan före denna tid 
kunde vi konstatera en kraftig ökning på denna front, trots att vi ej sällan 
måste säga nej på grund av sammanfallande dagar. 1965 hade vi sålunda 
5 kurser med 145 deltagare, 1966 14 med 483, 1967 9 med 233, 1968 12 
med 387 och 1969 slutligen 20 med 653. 

För att ge läsaren typiska exempel på sådana kongresser och »dagar», 
väljer vi år 1966, då Gästhemmet i regel under tre eller flera dagar i följd 
uppläts till Arbetarnas Bildningsförbund, Metallarbetarförbundet, Sjuk-
husföreningen i Norrköping, Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, Social-
vårdsförbundet i Norrköping, Svenska Husmodersföreningarnas Riksför-
bund, Statens Järnvägar, Svenska Lantarbetareförbundet, Svenska Kom-
munalarbetareförbundet och sammanslutningen »över Gränserna». 1969 
anordnade landstinget ej mindre än 6 kurser för läkare. Årets största var 
Kyrkohandbokskommittens med ej mindre än 85 deltagare. 

Det är som synes en mångfald olika samhällsgrupper som varit represen-
terade, vilket ju är mycket glädjande. Stundom har de radikala samman-
slutningarna dominerat. Vi fick vid ett tillfälle livlig känsla av att de triv-
des väl inom det gamla klostret. Min maka som satt i receptionen när 
»Unga Örnar» hade kongress, fick uppleva att en flicka spontant och
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entusiastiskt sade: »Tänk ändå att få vistas i en sådan här atmosfär, det 
är som att andas högre luft!» 

Personligen har jag haft stor behållning av de konferenser som legat inom 
ramen för religiösa och historiska områden, exempelvis »över Gränserna» 
och den konferens av uppsaliensiska teologer som hösten 1967 ägde rum 
under flera dagar. Den hade ett trettiotal deltagare, däribland några uni-
versitetslärare, kyrkohistorikern professor Sven Göransson, religionspsyko-
logen professor Hjalmar Sunden och docent Harry Lenhammar. Under 
föredragen och exkursionerna tillsammans med dessa kände man att Vad-
stena Kloster fått nytt liv och hög luft. I maj 1970 skall ånyo en skara 
studenter, denna gång från Stockholms universitet, komma på besök för 
att under professor Armin Tuulse studera Östergötlands kyrkliga konst. 

Det står klart för oss i Birgittastiftelsen att den kristliga tanke som ge-
nomsyrar våra stadgar i hög grad befordras vid sådana kurser som de sist-
nämnda. Detsamma kan också sägas vara fallet genom de regelbundna 
aftonandakter som äger rum sommartiden i nunnornas kapitelsal, för vilka 
andakter prästerna i församlingen villigt ställt sig till förfogande. 

Genom klostrets märkliga förening av högstämdhet och trivsel har det 
blivit en uppskattad ram för mottagandet av förnämliga gäster. Sålunda 
har vår nuvarande konung vid trenne tillfällen ingående studerat klostret, 
varje gång dock som intresserad forskare utan någon yttre ståt. 

Den värdigaste mottagning som ägt rum under Gästhemmets korta hi-
storia inträffade den julidag 1967, då kardinalen Eugene de Tisserand be-
sökte Vadstena, i egenskap av påvligt ombud vid Drottning Christina-
utställningen i Stockholm. Som arrangör för besöket stod Dom Andreas 
Rask och Birgittinerklostret i samråd med Stockholms katolske biskop Tay-
lor. Klostret studerades noggrant under min ledning i närvaro av biskop 
Askmark, kyrkoherde Zandren, komminister Grefbäck och stadens ledande 
män. En utsökt lunch intogs i konventstugan. Det hela avslutades med 
en högtidlig bön som förrättades av kardinalen inför Birgittas gyllne skrin 
i Munkarnas kor, där nio birgittinernunnor knäböjde - en enastående 
tilldragelse efter svunna 372 år! Ty det var 1595 som de elva sista nun-
norna förjagades ur sitt eget kloster av hertig Karl enligt Uppsala mötes 
beslut. Nu klingade ånyo systrarnas Rosa rorans bonitatem som ett seger-
jubel under valven. 

Hur växlar inte tiden! I våra dagar genomsyras kristenheten av eku-
meniska tankar, starkare allt eftersom kyrkornas grundvalar i rymdåldern 
börjar vackla. Det som i denna boks första kapitel berättats om skräcken 
för allt »katolskt» i 1910-talets Sverige, existerar lyckligtvis inte längre. 
1970 kommer såväl katoliker som protestanter att endräktigt högtidlighålla 
sexhundraårsminnet av den Heliga Birgittas alltjämt livskraftiga orden. 
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FRAMTIDEN 

Människan är så funtad att hon omedvetet bedömer framtiden med ut-
gångspunkt från nuet. Småaktighet och avund kan lätt skymma sikten 
för det som måste stå som ledfyrar då vi själva är borta. När man läser 
Birgittastiftelsens stadgar finner man att det värdefullaste hos dem ligger 
i att de syftar mot mål som tillhör framtiden, låt vara att många redan 
blivit förverkligade. Stiftelsens styrelse är genom sin oavsättlighet i och 
för sig en garanti för att trots samhällets förändringar Stiftelsen torde 
kunna bestå. Folkhögskolan, vars styrelse enligt Kungl. Maj :ts beslut skall 
förnyas vart fjärde år, har större risk att skakas av politiska vindar. 

Om man ville framhålla ett trängande önskemål för framtiden vore det 
att Munkklostret blir förvandlat till ett effektivt annex åt Gästhemmet 
med matservering främst för dess egna gäster men också för stadens invå-
nare, turister och tillfälliga besökare. 

Då folkhögskolan en gång lämnar byggnaden, bör denna sålunda för all 
framtid reserveras för Stiftelsens ändamål. De förhandlingar med staden 
som ägde rum 1966-68 angående gemensam restaurang uti Munkklostret 
resulterade i ett förslag av arkitekten Gunnar Öhrström som visade såväl 
möjligheten att anordna en bra restaurang därstädes som att inreda ett 
tiotal rum under mansardtaket, en välbehövlig reserv för Gästhemmet. Efter 
långvariga diskussioner framlade Drätselkammarens arbetsutskott 7 /2 1968 
i en ultimativ skrivelse stadens villkor för en blivande överenskommelse. 
De innebar i huvudsak att Birgittastiftelsen skulle lämna garantier för 
fortsatt arrende till staden av klostret efter de första 25 åren, vidare att 
vi skulle anskaffa nya lokaler för folkhögskolan i stället för Munkklostret 
- vilket alla visste var omöjligt! Slutligen fordrade man att vid den bli-
vande restaurangrörelsen vinst och förlust skulle delas lika mellan den fat-
tiga stiftelsen och den rika staden. Med anledning av dessa och andra
villkor uttalade vår styrelse enhälligt att förhandlingarna borde anses av-
slutade, i synnerhet som det syntes orealistiskt att träffa överenskommelse
om en byggnads framtid många år innan planerna kunde förverkligas!

Vid de nyss skildrade underhandlingarna med staden hade jag vid min 
sida såsom meddelegerade Tage Silfverskiöld och Gunnar Sträng. Den 
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förstnämnde, häradshövding i Folkungabygdens domsaga, är en skarp och 
orädd jurist, humanistiskt fint bildad, en gammaldags gentleman i bästa 
bemärkelse. Därtill verklig vän till Stiftelsen och mig; han invaldes i 
vår styrelse 1965. Bekantskapen med Sträng daterar sig däremot längre 
tillbaka. Under 40-talets senare del följdes vårt arbete i klostren av denne 
entusiastiske ungdom, som snart blev representant för den i olika kretsar så in-
flytelserika länstidningen Östgöta Correspondenten. Han hade skolats under 
den kunnige skolrektorn Albert Linnarsson, gammal 0 .  D.-kamrat till mig 
från Uppsala, men blev genom intensiva självstudier snart en god kännare 
av det gamla Vadstena, längre fram riksantikvariens ombud i denna trakt. 
Sträng är en skicklig stilist, slagfärdig och orädd, därtill osvikligt trofast 
som vän. Han har kurage att säga sin mening om och till stadens fäder, 
vilka han grundligt känner sen barnsben. 1968 förordnades han på min 
önskan som biträdande sekreterare i Stiftelsen. 

Ser vi långt in mot framtiden, förefaller det vara icke blott önskvärt 
utan troligen också möjligt att få till stånd ett verkligt givande samarbete 
mellan Birgittastiftelsen, folkhögskolan, stiftet och staden. Vinsten av ett 
sådant samarbete både ideellt och materiellt skulle kunna bli stor. När lands-
tinget inom några år möjligen friställer de gamla fina hospitalsbyggnaderna 
vid Lastköpingsgatans östra sida, blir cirka 75 rum samt andra värdefulla 
lokaliteter tillgängliga för nya ändamål. I fråga om en stiftsgård eller vad 
en liknande institution i framtiden kan komma att benämnas, synes dessa 
hus bli ovärderliga. 

Kan man inte i andanom se hur Birgittastiftelsens sekreterare, foliehög-
skolans rektor och stiftsgårdens föreståndare sitter tillsammans med stor-
kommunens ordförande för att i all sämja dryfta hur dessa kulturinstitu-
tioner bör samarbeta för att bli till största möjliga gagn för Vadstena och 
Sverige? Man har då för länge sedan glömt bort det forna prestigegrälet 
på 60-talet om strandpromenaden, liksom diskussionen huruvida Vadstena 
Klosters Gästhem borde stått under »kyrklig regi» o. s. v. Foliehögskolan 
lider då ej längre av mindervärdeskomplex utan har gått in för ett frukt-
bärande samarbete med Birgittastiftelsen. Måtte denna framtidsdröm bli 
verklighet! 
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DE SOM GÅTT FÖRE ... 

Man kan tolka rubriken på två sätt, ty detta kapitel skall handla både 
om dem som med sina ljus gått framför och visat vägen och om dem av våra 
vänner som före oss gått bort - eller skall vi inte istället använda det 
vackra ordet: hem! Det är sådana som under de gångna decennierna för 
Birgittastiftelsen utfört ett osjälviskt arbete, glada över att ha fått vara 
med och arbeta i den Heliga Birgittas vingård, om vilken hon låter Kristus 
säga: 

»Jag skall plantera mig en ny vingård, i vilken vinträdet skall bära frukt
och slå starka rötter. . . Men denna vingården skall jag själv vårda . . .
Då skola alla glädjas och giva äran åt Herren som planterade vingården 
och gav den fetma. Jämväl skall också den glädjas som grävde för röt-
terna, och Gud skall inte förgäta den som ditförde ympkvistarna.» 

Låt oss i det sista kapitlet av vår krönika dröja inför några bland ar-
betarna i vingården. Vi stannar då främst inför vår förste ordförande 
prins Eugen. När denne under det första världskrigets år längtade ut till 
det svenska landet, lockade inte längre den sörmländska skärgården såsom 
under hans femtonåriga sommarvistelse på Tyresö, utan den frodiga och 
starka östgötakulturen, Vadstenatrakten, där hans vänner Heidenstam och 
Ellen Key bodde. Han utsåg platsen för »Örgården» nedanför Örberga 
kyrka ute i åkern, en envåningslänga som ritats av honom själv vilket han 
också diskret framhöll. Gården var helt sluten kring en med kalksten be-
lagd plan med blomsterrabatter i praktfulla färger. Särskilt tyckte målar-
prinsen om den scharlakansröda, ymnigt blommande Lychnis chalcedonica, 
som han gärna demonstrerade för sina gäster, dröjande vid dess svenska 
namn »Brinnande Kärlek». 

Huvudbyggnaden innehöll en lång, låg hall vilken tjänade som skriv-
rum, bibliotek och matsal med ett trivsamt sällskapsutrymme kring kakel-
ugnen; prinsen menade att idealet borde vara att på urgammalt vis i ett 
enda utrymme förena så mycket som möjligt av livets nödtorft. Det hörde 
till regeln att Stiftelsens sekreterare var inbjuden att ett par dagar bo på 
Örgården vid årsmötena, liksom att en del styrelsemedlemmar vid samma 
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tillfälle inbjöds på supe, det blev för oss alla angenäma stunder. Allra 
helst vill man dock minnas kvällar med blott några få gäster, framför allt 
Tor Andra: som genom sin spiritualitet och sina ofantliga kunskaper livligt 
tilltalade prinsen. 

Sedan denne såsom vi har antytt i bokens andra kapitel övervunnit sin 
känsla av oärlighet gentemot de rent religiösa aspekterna i våra stadgar, 
följde han med levande intresse Stiftelsens arbete intill sin bortgång. Om 
man karakteriserar honom som en ärlig och ideell fritänkare, bör man dock 
minnas att han ägde en djupt religiös ådra, vilken som han själv berättat 
härstammade från modern drottning Sophia vars älsklingsson han var. 
Han uppskattade den fromme och vidsynte Claes Törner lika mycket som 
han kände avsmak mot den Fjetterströmska andan och den smalspåriga 
Grönköpingsmentaliteten i Vadstena. 

För Stiftelsens kulturgärning hyste han verklig sympati. Ofta reste han 
in till staden för att samråda med mig. Han älskade klosterkyrkan och 
var mån om dess prydande. Ett ståtligt silverkärl, ritat av honom själv, 
samt tvenne praktfulla Orreforsvaser på altaret påminner om honom. Han 
följde uppmärksamt Erik Fants arbeten, själv en god arkitektbegåvning. 
J a g  glömmer aldrig den stund då vi bredde ut de färdiga stora ritnings-
bladen till restaureringen i galleriet på Waldemarsudde där Stiftelsens sty-
relse var församlad. Året därpå gick prinsen bort efter 27 års troget stöd 
för våra strävanden. Vi äldre minnes honom såsom en god och klok, i 
inre och yttre måtto nobel människa. J a g  tror inte att någon av de Berna-
dottar jag mött har verkat så konungslig som han. 

Hans efterträdare som Stiftelsens ordförande blev dåvarande landshöv-
dingen i Östergötlands län den framstående diplomaten friherre Carl Ha-
milton. Han är aristokrat i den gamla goda stilen, därtill from och rätt-
rådig, vilkens valspråk kunde varit fortiter in re, suaviter in modo, stark i 
sak, mild i sätt. Samarbetet med honom blev idealiskt, även om jag inga-
lunda alltid fått stöd för min önskan att gentemot våra fiender och avunds-
män få ta i med hårdhandskarna. Men jag håller honom räkning för att 
han så generöst fann sig i mina ej sällan djärva initiativ och ständigt vinn-
lade sig om en beundransvärd lojalitet i vårt gemensamma arbete för Stif-
telsens bästa. Carl Hamiltons strävan att uppehålla den kristna linjen i 
Stiftelsens verksamhet överensstämmer till fullo med hans förandligade 
personlighet och hans livsåskådning. 

I mångahanda måtto var Claes Törner en motsats till de ovannämnda, 
liten och mycket framåtböjd, till sinnelaget ödmjuk ända till självupp-
givelse. När han 1920 som kyrkoherde i Vadstena efterträdde den barske 
Rudolf Fjetterström, länsmanssonen från Ekeby socken, undrade mången 
hur detta skulle gå. Men se, bakom den Franciscuslika gestalten dolde sig 
en vilja av järn i förening med klarsyn vid valet av vägar genom olika 
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råd och uppslag vid deras utförande. Vi kommer att i honom sakna en 
värdefull medarbetare och en varm vän av Birgitta-tanken.» Ludvig Nobel 
placerade hela sin ansenliga förmögenhet i Båstads många anläggningar, 
ej minst det världsberömda tennisstadion. Han älskade Båstad över allt. 

Greveparet Eric och Mary von Rosen kan räknas som Birgittaminnets 
måhända mest verksamma entusiaster. Han tillhörde en familj där det 
spontana initiativet högt uppskattades. Clarence, brodern, var internatio-
nellt ryktbar som idrottsledare och ryttare. Eric hade under många upp-
täcktsresor skaffat sig berömmelse för stort etnografiskt kunnande. På hans 
Rockelstad byggde de båda makarna ett vackert minnesrum fyllt av värde-
fulla birgittinska ting, medeltida skulpturer, tavlor, böcker, handskrifter etc. 
En av de vackraste Birgitta-tavlorna köptes härom året av Östergötlands 
museum. 

Genom sin ledande ställning i Societas Sancta: Birgitta: blev de båda 
makarna en förenande länk mellan denna och oss. Deras givmildhet var 
stor. Gång på gång fick jag pengar till konservering och vård av kloster-
kyrkans skatter. De vistades långa tider i Vadstena, man mötte dem på 
gatorna och kände igen dem på långt håll. Han i knickerbocker s  och put-
tees, hon i en enkel, lång dräkt som framhävde hennes gestalts naturliga 
skönhet. Det var en tragedi att deras varma sympati för Tyskland och 
tysk kultur skulle sluta med bitter besvikelse. Hermann Göring var gift 
med en syster till Mary von Rosen, han vistades ofta på Rockelstad. Även 
under början av andra världskriget bibehöll makarna von Rosen sin roman-
tiska, halvt nazistiska inställning, vilken i några fall torde varit till visst 
gagn i fråga om Hitlers hållning gent emot Sverige. J a g  minns hur vi i 
Finlandskommitten, där jag var ordförande, hösten 1939 vädjade till Eric 
von Rosen för att söka övertala Göring att för våra Finlandsfrivilliga fri-
ställa flygmateriel som blivit stoppad i en tysk hamn, vilket verkligen 
också lyckades. 

Eric von Rosen, en ädel men kanske något naiv natur, gick bort 1948. 
Han och hans maka hörde till mina goda vänner, men den mot Tyskland 
kritiska inställning som jag fått redan under första världskriget gjorde det 
ibland svårt att umgås. Jag  minns hur jag en gång något av åren i början 
av 40-talet med min bil skjutsade Mary von Rosen till Rockelstad efter 
ett av Stiftelsens sammanträden i Vadstena. Vi råkade i sådan politisk 
dispyt under vägen att jag vid framkomsten vägrade gå in och äta supe, 
utan fortsatte direkt till Stockholm. Den sällsynt goda och älskvärda Mary 
von Rosen efterträdde 1941 Verner von Heidenstam i vår styrelse. Hon 
levde ända till 1967 och var nästan alltid närvarande vid våra år smöten. 

Redan på 1910-talet hade Sigurd Curman noga utforskat Vadstena 
kloster, han lät nämligen då som lärare vid Konstakademien sina elever 
mäta upp byggnaderna. Med stort nit och stark förargelse över stadens, 
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folkhögskolans och stiftets trakasserier följde han som styrelseledamot Stif-
telsens i hans tycke alltför långsamma utveckling. Som riksantikvarie var 
han i motsats till sina närmaste efterföljare ett kraftigt  stöd för vårt arbete. 
Med åberopande av sin höga ålder, 79 år, avgick han ur styrelsen 1958 och 
vi kallade honom omedelbart till hedersledamot. 

När Gästhemmet byggdes och inreddes följde han arbetet med sakkun-
nighet, ej minst beträffande dess framtida organisation. Det var Curman 
som hittade på namnet Vadstena Klosters Gästhem och ett utförligt förslag 
av hans hand till dess organisation ligger i vårt arkiv. 1964 bodde Sigurd 
Curman, hans maka Elsa samt hennes systrar fru Gina Hazelius och fröken 
Berta Broman i de tvenne gästrum som de donerat, »Östgötasläkten Cur-
mans rum» samt » Till minnet av familjen Broman i Skärkinds prästgård». 
Liksom på  andra ställen i Gästhemmet påminner givarnas porträtt om en 
förståelse som inte verkat bara genom ord utan framförallt i gärning. 

Curman var stundom gammaldags i sina vanor, han sörjde exempelvis då 
Gästhemmet blev tvunget skaffa sig TV. Men nog är det välgörande med 
sådan konservatism under vår tids hemska kult av pop, sex och massmedia! 
När han avled 1966, gick en stor man ur tiden. Han har präglat en hel 
epok i vår svenska fornminnes- och byggnadsvårds historia. 

När man vid mer än 80 års ålder blickar tillbaka och erinrar sig de 
många människor man mött, känns det ibland ungefär som när man står 
och blickar ut över ett berglandskap där många toppar, växlande i storlek, 
avtecknar sig mellan lättillgängliga ljusa fält och mörka och otillgängliga 
dalar. I Birgittasti.ftelsens historia finns mycket av höjd och djup, av ljus 
och mörker, av storslagenhet och småskurenhet. 

Om jag vid slutet av denna korta expose gärna vill dröja inför bilden 
av tvenne prästmän med högre resning än de flesta, så är det väl därför att 
jag redan från barndomen känt samhörigheten med just denna slags per-
sonligheter och att man trots prästernas söndring och svaghet ändå innerst 
hoppas på en framtid för vår svenska statskyrka. Ty den är dock en av 
de få existerande förutsättningarna för vårt folks moraliska bestånd. 

J a g  vill för läsaren framkalla minnet av tvenne Linköpingsbiskopar, lysan-
de kyrkomän som på  sin tid hävdade stiftets anseende i Sveriges rike. De 
hörde till dem som för att tala med Nathan Söderblom »tände ljus, men 
aldrig släckte några». 

Tor Andrae var prästson från Vena, där så många av stiftets kyrkoherdar 
och komministrar har sina rötter. Han var en bland tio syskon liksom jag 
själv. Tor gick i Linköpings läroverk och tog studenten fyra år före mig 
samtidigt med min bror Teofil. J a g  beundrade Andrre både som dirigent 
i vårt Sångsällskap och som ordförande i »Sällskapet för Vitterhet och 
Hävd», där han en gång höll ett högtidsanförande om Östergötlands kyrkor 
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som jag aldrig skall glömma. Vi var kamrater i Uppsala, där hans lysande 
begåvning slog ut i blom. Andrre var Söderbloms bäste lärjunge och hans 
akademiska avhandling »Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben 
seiner Gemeinde» jämte den väldiga och vägande undersökningen »Mysti-
kens psykologi», där han ägnar ett 40-tal beundransvärda sidor åt Birgittas 
mångskiftande själsliv, förskaffade honom professuren i religionshistoria 
vid Stockholms Högskola efter Torgny Segerstedt, och därefter motsvaran-
de professur i Uppsala. Medlemskap i Svenska Akademien och Vitter-
hetsakademien kom honom snart till del. 1936 blev biskopsstolen i Lin-
köping ledig efter Erik Aurelius. Med stor tvekan accepterade han, något 
som han sedan ångrade. Ty han var alltför begåvad för att stanna »på 
denna relativt enkla post i livet». Han uppfördes redan 1931 på förslag till 
Söderbloms efterträdare, jämte K. B. Westman och Erling Eidem. Biskop 
Sam Stadener, lysande kyrkoman men en stor spjuver, vid den tiden ecklesia-
stikminister i Ekmans liberala ministär, föreslog enligt legenden konung 
Gustaf V att välja mellan de tre som stod på förslag. »Ers Majestät, jag 
kan bjuda på en som är specialist på Birgitta (Westman), en på Muham-
med (Andrre) och en på Paulus (Eidem).» »Då väljer jag Paulus», sade 
kungen. När Andra: emellertid i den kortvariga Bramstorpska regeringen 
1936 blev ecklesiastikminister, fick konungen i alla fall glädjen att få be-
röring med denne lysande prelat och vetenskapsman. 

Andrre var eld och lågor för tanken på Vadstena Klosters utveckling 
till en kulturinstitution. Som berättats, planerade han en stiftsgård i staden 
och skapade Stiftelsen Vadstena Hospits. Insamlingsarbetet fick han aldrig 
bevittna, ty den 24 februari 1947 avled han vid endast 62 års ålder. Han 
sörjdes av stiftet och av hela Sveriges vetenskapliga värld. Min beundran 
för denne geniale man, som jag så väl kände från Linköpings- och Uppsala-
åren, var stor. Hans bortgång innebar den största förlust som Birgitta-
stiftelsen kunde lida. 

Torsten Ysander, liksom Andrre prästson, var ej fostrad i nordöstra 
Smålands lågkyrklighet utan i Göteborgs stifts Schartauanska fasta tradi-
tioner. Hans värdighet och vältalighet var en stor tillgång. Att få upp-
leva en installation eller kyrkoinvigning med honom blev en högtid. När 
Gammalkils berömda orgel, som Albert Schweitzer satte så mycket värde 
på, skulle återinvigas hade Ysander utformat en ståtlig och vacker ritual 
som genomfördes med oförglömlig solennitet. 

Han var en from och ödmjuk men i sitt yttre uppträdande synnerligen 
ambitiös man. Vi har tidigare berättat om hans kloka och iderika insatser 
för Birgittastiftelsen. Liksom Carl Hamilton på sin 60-årsdag, avstod även 
Ysander för ett rum i Vadstena Klosters Gästhem den inom stiftet insam-
lade penninggåvan, 15.151 kronor och 20 öre. De båda goda vännernas 
rum ligger i Gästhemmet mitt emot varandra och är inredda efter Carl 
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Malmstens smakfulla ntnmgar. Porträtt av givarna och deras hustrur 
pryder dessa gästrum, liksom fallet är i flertalet av de övriga. 

Det är åtskilliga andra män och kvinnor som borde ha blivit ihågkomna 
i detta kapitel. Gemensamt för dem alla har varit att de utan tanke på 
lön eller belöning kämpat för Birgittastiftelsens framgång. Liksom för de 
flesta verkligt goda människor har det varit deras egen gärning som i sig 
inneburit belöning nog. När verket som bäst varit haver, har det möda och 
arbete varit. Ödmjukt skall vingårdsarbetarna en gång säga: »Herre, vi 
har varit Dina onyttiga tjänare». Och svaret skall bliva: »Gack in i Din 
Herres glädje, gack in, Du tjänare gode och trogne!» 
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