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VADSTENA KLOSTERKYRKA 
efter 

REFORMATIONEN 

Den stränga herren 
Sedan klostret hade etablerats ville de makthavande som regel hålla sig väl 
med klosterfolket. Även Christian Il, i Sverige kallad Kristian Tyrann, besökte 
under ömsesidiga hedersbetygelser klostret söndagen efter jul 1520, samma 
år som Stockholm blodbad hade verkställts. I diariet står det att kungen "in-
trädde i koret under det att vi sjöngo Te Deum". Även Gustav Eriksson Vasa, 
som i diariet kallas "den stränge herren", insåg Vadstenas betydelse och valde 
att där låta sig väljas till rikshövitsman. "Dagen efter S. Bernhardus dag kom 
den stränge herren Gustav Eriksson till staden med ej ringa följe för att hålla 
ett möte" kan vi läsa i diariet för den 21 augusti 1521. Gustav belägrade tre 
slott, Västerås, Stegeborg och Stegeholm, vilka på kort tid erövrades. Sedan 
drog han vidare för att intaga Stockholm. 1523 valdes han där till Sveriges 
konung. Diariet kallar honom nu "den lysande herren Gustav Eriksson". Ton-
gångarna förändras dock snart. Redan följande år berättar diariet att "konung 
Göstav utav vårt kloster utpressade fem sidoplåtar av silver." Det är Katha-
rinas relikskrin som kungen lägger beslag på för att smälta silvret och få pengar 
till sitt krig mot Hansan. Skrinet vägde över 100 lödiga mark och 10 lod. Detta 
skrin, som i dagens måttenheter vägde inte mindre än 89 kg, hade tillverkats 
år 1412 och var värt en hel förmögenhet. 

År 1527 drabbades klostret på nytt av kungens hårda nävar. Genom Väste-
rås recess berövas klostret 900 gårdar. Gustav lade nu även beslag på Curia 
Vatztena, dvs  kungsgården som skänkts till klostret genom Magnus och 
Blankas testamente. Den 26 januari 1529 kan vi läsa i diariet att konfessorn 
fader Nikolaus Amundsson, (som år 1520 var bland donatorerna till Bormans 
Mariaaltarskåp) jämte brodern Torsten och broder Petrus från Skeninge reste 
till Örebro för ett möte med lutheranerna. Trots bönen att "Herren måtte leda 
deras vägar till lycka!" gör man ett tillägg i dagboken den 12 februari: "De åter-
komma fredagen i fastan djupt upprörda". ( .. perturbati.) 
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Den svenska mässan 
De närmaste åren kom att förflyta ganska lugnt. Men inga vigningar av 
munkar eller nunnor omtalas i diariet under denna tid. 1531 kom två systrar 
från Munkaliv i Norge, utdrivna ur sitt kloster av lutheranerna. En viktig 
förändring inträffade 1536 när ett kyrkomöte i Uppsala anbefallde att Olaus 
Petris svenska mässa skulle användas. 

1531 hade Olaus Petri med Den svenska mässan åstadkommit "en liturgi 
som innebar ett konservativt bevarande av det historiskt givna men samtidigt 
ett radikalt ingjutande av evangelisk anda" (Hjalmar Holmquist: Reformation-
tidevarvet i Svenska kyrkans historia. Sid. 211) Olaus Petri ville inte tillgripa 
tvångsmedel utan "anslöt sig till den fria övertygelsens väg. Ingen varder nödgad 
eller tvingad till svensk mässa, såsom ingen heller kan nödgas till Guds Ord. 
Onödd och obetvingad måste man detta hava, såframt det skall bära frukt." 

I Vadstena kringgick man beslutet genom att på svenska läsa den katolska 
mässan. Vid ett kyrkomöte i Örebro skärptes förbudet. Man uppdrog åt 

Den s.k. Beläteskammaren i klosterkyrkan. Foto: Statens Konstmuseer 
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superintendenten Georg Norman att konfiskera kyrkornas silverskatter. 1540 
"i pingsthelgen kom till Vadstena magister Jeorgius, superintendent och 
konungen ombud samt herr biskop Henrik i Västerås och förbjödo svenska 
mässan och tillintetgjorde alla våra ceremonier och minnesböner över helgo-
nen, utom för friden". 

Pater Erik Benelius, jesuitpater i Stockholm kommenterar Diariet, i not 
på sid. 320 i 1918 års utgåva. Han skriver att "nu hade nunnorna i Vad-
stena inte längre någon präst som kunde frambära det nya förbundets 
oblodiga offret. Vad gjorde de då? J o  de gjorde som kyrkan föreskriver, när 
det fattas präster. En lekman uppläser på landets språk mässbönerna med 
undantag för konsekrationsorden. Denna mässa på svenska ville nu super-
intendenten Georg Norrman år 1540 förbjuda." S e  även Kult och konst, 
sid. 212! 

Trots allt gick det trögt med den lutherska reformationen i Vadstena. För-
ändringar sker inte på en gång utan genom en långsam process. En märkes-
dag är Trefaldighetsdagen den 23 maj 1540, då biskop Henrik ·i Västerås "höll 
den första svenska mässan i Sankt Johannes Döparens kor". Biskopen pre-
dikade och systrarna deltog i gudstjänsten genom att sjunga Mariahymnen 
"Salve Sancta parens ... ". Mässan firades alltså vid Johannes Döparens altare. 
Platsen var strategiskt vald eftersom Johannes Döparen var omhuldad även 
av protestanterna. Systrarna kunde trots klausuren deltaga, eftersom mässan 
firades vid ett altare vid norra långväggen under systrarnas ingång till systra-
läktaren. Detta torde ha varit den första gången som Olaus Petris svenska 
mässa firades i klosterkyrkan och en av de sista gångerna som mässa firades 
med klostrets egna prästmunkar. 

Några dagar senare avsade sig fader Petrus konfessorskallet, tvungen av 
förutnämnde herrar, nämligen superintendenten och biskopen i Västerås. 
"Sedan gingo de in i sakristian och uppskrevo relikerna, klostrets kalkar och 
ciborier och reste ur staden åt Skeninge." Det betyder att klostrets sista silver-
skatt konfiskerades. 

Den 6 oktober 1543 skriver bröderna en bön i Diariet "Bed för oss! Varde 
hans dagar få och hans ämbete tage en annan!" Orden anspelar på Apostla-
gärningarnas berättelse om hur Judas Iskariot berövas sitt apostlaämbete och 
ersätts av Mattias men också på situationen i stiftet, där Nicolaus Hvit blivit 
vald till biskop. Nicolaus hade tidigare varit domikanmunk i Skänninge, men 
hade efter studier i Wittenberg kommit hem som ivrig protestant och gift sig 
med en nunna från klostret i Skänninge. 
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Klosterkyrka med koret i aster. Litografi efter teckning av O A Man kel/ 1880. 
Foto:. Länsmuseet, Linköping 

Denne biskop hade nu kommit till klostret dagen efter Sankta Birgittas 
kanonisation och "omintetgjord gudstjänsten." ( ... annihanda servitium Dei) 
Han förbjöd "mässoffret, användandet av vigvatten, bikten och korkåpan, 
dräkten och mycket annat." 

1545 är den sista anteckningen i diariet noterad. Där står helt lakoniskt: 
"Nedrevo för oss stadsborna alla klösters wall på södra sidan." Det betyder att 
klausuren har brutits och brödrakonventet skingrats. Systrarna får trots detta 
stanna ännu i femtio år. Gustav Vasa vågade inte utmana högadeln, som 
placerat många av sina döttrar i Birgittas kloster. 

En lutersk klosterkyrka 
Vad händer nu med klosterkyrkan och sockenkyrkan S:t Per? I ett brev den 29 
mars 1552 skriver Gustav Vasa till slottsbyggmästaren Joachim Bulgerin: 
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" V i  äro tillfreds med att du låter bykyrkan i Vadstena bli stående till att förvara 
spannmål däruti. Dock må du låta nedbryta den kyrka som finns i Skänninge." 
S:t Perskyrkan, Vadstenabornas församlingskyrka, hade tydligen kungen pla-
nerat att riva för teglets skull. (Kult och konst sid. 215). 1550 övergavs den för 
en tid och blev spann målsmagasin. I klosterkyrkan firades nu gudstjänst enligt 
luthersk ordning åren 1550 - 1576 med altaret i öster, med predikstol och ny 
bänkinredning. Traditionen att predika söndagligen var emellertid inte något 
nytt. V i  har i Uppsala Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, inte mindre än 
1400 predikningar bevarade från Vadstena kloster. Enligt den heliga Birgittas 
Regula hade birgittinmunkarna lagt sig vinn om att vid alla högtider predika 
för folket på svenska. 

V id  den här tiden står alltjämt systraläktaren outnyttjad kvar i kyrkan, men 
systrarna hänvisas till att fira sina tideböner i det gamla brödrakoret. Många av 
kyrkans helgonbilder har flyttats undan eller förstörts. Birgittaltaret står kvar, 
använt som altartavla av den lutherska menigheten. Det lilla utrymmet bakom 
altaret används som sakristia och den gamla sakristian i vinkeln mellan 
munkklostrets sydmur och långhusgaveln inrymmer de hopsamlade helgon-
bilderna och krucifixen och får av stadsborna namnet Beläteskammaren. Den 
danske läkaren Stalhoff som besöker Vadstena 1657 använder denna be-
nämning. På J.F. Martins bekanta gravyr från 1790-talet av vad han kallar 
"bilderkammaren" kan man alltjämt identifiera de flesta av föremålen, som 
bevarats intill vårtid. "Någon grövre vandalism tycks inte ha förekommit utom 
i ett sorgligt undantagsfall" skriver Andreas Lindblom i Vadstena klosters 
öden. (Sid. 126). 

1552, när Katarina Stenbock kröntes i klosterkyrkan, använde Per Brahes 
spelmän i hovkapellet detta tillfälle till att bedriva skadegörelse. "Någon tid 
därefter fanns där några kalvinister bland konungens spelmän, som skam-
filade alla tavlor på Kristi belätes liknelser uti hela Vadstena kloster, både på 
höga altaret och annorstädes." Så står det att läsa i Peder Svarts krönika. "De 
många avskurna näsorna på kyrkans skulpturer erinrar om denna händelse", 
skriver Andreas Lindblom. 

Tanken på en restaurering av stadskyrkan väcktes under Johan IIl:s tid. 
Den 12 juli 1576 uttryckte kungen sin erkänsla för Slottsbefälhavaren Arvid 
Stenbocks nitiska arbete i syfte att "stadskyrkan i Vadstena bliver så förbygd att 
uti tillkommande höst kan ock där tidegärd hållas". I räkenskaperna samma 
år nämns utgifter till en snickare som utfört predikstolen och till kalkslagaren 
som arbetat med altaret. Andreas Lindblom antar att klosterkyrkans präktiga 
Mariaaltarskåp vid denna tid (1576) har placerats på S:t Perskyrkans altare. 
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(Kult och konst, sid. 224). Altaret hade stått tomt sedan den heliga Jungfruns 
kor upphört 1543. Från S:t Perskyrkan återfördes Bormans altarskåp först 
1829 till klosterkyrkan. 

En anledning till S:t Perskyrkans förfall var Daniel Rantzaus härjningar. 
Både 1567 och 1568 plundrade han Vadstena och brände staden. Kloster-
kyrkan skonades men användes i stället som förläggning för några av hans 
3000 ryttare och hästar. I sin stab hade Rantzau en präst som under hela krigs-
tåget förde dagbok. Där berättar han att klostret brändes den 15 november 
1567, men att kyrkan skonades. Nästa år i januari återvände trupperna. 
Nunnorna hade då samlats kring sin abbedissa, som höll en duk framför sig. 
Tillfrågad av den danske officeren varför hon gjorde så svarade hon att duken 
innehöll en relik som skyddade mot brand. "Det skall vi snart bli varse, svarade 
dansken och gav order om antändning. Vi vet inte hur mycket av inredningen 
som kan ha blivit skadad. men episoden ger oss ett intryck både av tidens vid-
skepelse och av krigföringens brutalitet." (Vadstena klosters öden, sid. 126 f.) 

Den svenska reformationen blev inte lika radikal som på kontinenten. Vid 
kyrkomötet i Örebro förklarade man att "beläten havas icke för den skull att 
vi skola niga och buga för dem utan till åminnelse efter Kristum eller helga 
människor." (Kult och konst, sid 216) I Kyrkoordningen 15 71 säger ärke-
biskop Laurentius Petri: "Målning och beläte räkna vi icke så platt fåfäng, 
mycket mindre så styggelig som de bildstormare göra." 

År 1550 upphörde systraläktaren att fungera. Systrarna hänvisades i stället till 
munkkoret. Där uppfördes en vägg så att en liten kyrka kom till stånd, kallad 
Nunnekyrkan. År 1789 fanns den fortfarande kvar och den beskrevs så här: 
"Nunnekyrkan med bräder avskrankad från kyrkan endast nedtill, vilket 
skrank inåt och utåt varit med väv överdragen och däruppå målad. Hade eget 
altare av sten och på tre sidor av ek bönerum med fällsäten och krubbor för 
nunnorna." (Kult och konst, sid. 218. Anteckningar av S.I. Ljung från en resa 
genom Sverige 1789) Det gamla trägolvet i koret bröts upp av hertig Magnus, 
som behövde virke till en ny vindbrygga. Det innebar att golvet sänktes med 
cirka 70 cm i Nunnekyrkan. 

En katolsk brittsommar 
Till denna förändrade och illa medfarna klosterkyrka kom 1580 ett sändebud 
från påven, Antonio Possevino. Under denna tid inföll vad Andreas Lindblom 
kallar "en katolsk brittsommar". Johan III återlämnade till klostret 87 gårdar i 
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Vadstenatrakten. Systrarnas antal ökade från 7 till ett 20-tal i slutet av 1570-
talet. Julen 1579 firade Johan III och Katarina Jagellonica på Vadstena slott. 
Kungen inbjöd till en herredag och förberedde ett bröllopp i klosterkyrkan för 
sin frillodotter Sofia Gyllenhielm och fältherren Pontus de la Gardie, som just 
återvänt som segrare från ett ryskt fälttåg. Två händelser är värda att berätta. 

Den 13 fabruari 1580 firade Possevino med systrarna en högtidlig systra-
vigning natten till Fastlagssöndagen. Efter att ha rekonsekrerat altaret i nunne-
kyrkan och där firat mässan gick processionen upp till Birgittas bönekammare. 
På den gamla pinjeträkistan satte Possevino ned ett ciborium skänkt av påven 
med det vigda brödet under ett guldstickat kläde. (Vadstena klosters öden, 
sid. 134) Birgittas bönekammare hade till Possevinos besök smyckats med 
kalkmålningar av Jakob Målare med ett birgittinskt bildprogram. Samme 
målare smyckade i S:t Perskyrkan den renässanspredikstol som för några år 
sedan restaurerades och fick sin plats vid Rosenkransaltaret i klosterkyrkan. 

Två dagar senare ägde Sofias och Pontus de la Gardies vigsel rum. Det är 
den första vigseln i klosterkyrkan efter evangelisk ordning. Tillströmningen av 
stadsbor blev så stor att folk för att se något av ståten klättrade upp på den 
övergivna systraläktaren. Plötsligt störtade läktaren samman. Några skada-
des och en vadstenabo avled. Possevino skriver i sin rapport: "Det är Guds 
dom över kättarna". För att inte systrarna skulle smittas av den lutherska vill-
farelsen rådde dem Possevino, innan han drog sina färde, att under sina böne-
tider i nunnekyrkan sätta proppar i öronen av vax och ulltråd. (Andreas 
Lindblom: Vadstena Klosters öden. Sid. 134). 

Ett minne av kungadotterns bröllop skulle Vadstenaikonen på National-
museum kunna vara. I så fall skänktes denna utsökta Novgorodikon av 
Pontus de la Gardie till systrarna som en andaktsbild i nunnekyrkan. 

Ett annat minne från denna period är dopfunten vid kortrappan. 1584 
höggs den av skickliga stenhuggare som Pierre de la Roche hade till sin hjälp 
för att pryda Vadstena slott med skulpturer och stenarbeten. 

1595 förrättades hertig Magnus jordfästing i november månad i kloster-
kyrkan. I samband härmed ägde den bekanta uppgörelsen rum, då hertig 
Carl och ärkebiskop Angermannus med hot och löften sökte övertala Birgitta-
systrarna att avsvärja sin katolska tro. De svarade nej och förklarade sig vilja 
vara trogna sina löften till Herren Kristus. 

Åtta systrar begav sig då till Polen, tre stannade emellertid kvar i landet. (Kult 
och konst, sid. 221). En fick plats i Nyköping som kammarjungfru på slottet hos 
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hertiginnan Kristina. Förhandlingarna om en återförening mellan svenska 
kyrkan och hennes moderkyrka avbröts genom Possevinos avresa. På tre 
punkter konstaterade denne att oenighet alltjämt rådde mellan parterna. Det 
gällde mässan på folkspråket, kalken till lekmännen och kravet på prästcelibat. 
Den sista frågan är idag den enda av dessa skiljefrågor som återstår att lösa. 

Hertig Magnus gravvård 
Ännu ett monument i kyrkan har anknytning till denna tidsepok. Jag tänker 
på hertig Magnus gravtumba i renässansstil. Hertig Magnus var son till Gustav 
Vasa och Margareta Leijonhuvud, alltså halvbror till Erik, och broder till 
Johan, Karl och deras systrar. Han var mentalsjuk, ett arv från Vasasläkten. 
Magnus avled 1591 på Kungsbro, 53 år gammal. Två dagar efter dödsfallet 
skrev hans bror Karl till Mäster Hans, byggmästare i Vadstena och beordrade 
honom att mura en grav i klosterkyrkan. Vid begravningen deltog 67 präster 

Hertig Johans gravtumba. Foto: Länsmuseet, Linköping. 
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och 240 djäknar från Linköping och 109 från Vadstena som svarade för 
sången. Var och en av djäknarna fick i avlöning 1 mark. I processionen deltog 
även hertigens livhäst och hans rustning, buren av en ryttare. Hjälmen 
hamnade så småningom på kyrkvinden och återfanns där 1941. Den var så 
smutsig att den ansågs värdelös. Efter rengöring på Livrustkammaren fann 
man ett utsökt tyskt arbete av högsta klass. Man kan alltjämnt beundra den, 
uppsatt på pelaren nära graven. På monumentet har i efterhand placerats 
fyra gavelänglar i barockstil från Hedvig Eleonoras tid. 

Vadstena län omfattade 4 häraden, Aska och Dal, Lysing och Göstring, 
sammanlagt 44 församlingar. Det överlämnades som livgeding ( = under-
hållsområde) till Karl X Gustavs drottning Hedvig Eleonora. Hon lät restau-
rera klosterkyrkan på 1650-talet, tyvärr ganska hårdhänt. Nu togs galler, 
läktaren och altarna bort, liksom trappan till högkoret. Man gjorde en sakristia 
på östgaveln. Det medeltida koppartaket försvann. Per Edqvist har forskat i 
domböcker från sekelskiftet 1699-1700. En dödsdom för stöld av en nerfallen 
kopparplåt fälldes vid denna tidpunkt över en Vadstenabo, som hittat plåten, 
tagit den med sig och försökt sälja den i Skänninge. 

Domen omvandlades senare till att mannen fick löpa gatlopp. 1781 togs 
takryttaren ner och klockorna flyttades över till S:t Perskyrkan. 1787 lades ett 
nytt, tunt koppartak på kyrkan. 1809 ersattes det med spåntak. Golvet i 
kyrkan lades om och många gravstenar flyttades ut till Trossboden. Belätes-
kammaren revs. Där ligger nu församlingens sakristia. 

Klosterkyrkan blir församlingskyrka 
1826-32 blev kyrkan föremål för en grundlig översyn i samband med att för-
samlingen slöt ett avtal med staten att få riva S :t Perskyrkan och överta kloster-
kyrkan som församlingskyrka. I gengäld förpliktade sig församlingen att 
iståndsätta och för all framtid underhålla klosterkyrkan. Den sista guds-
tjänsten i S:t Per hölls Påskdagen 1829. I klosterkyrkan höjdes golvet, 
väggarna vitputsades, ny sakristia placerades i brödrakoret och kyrkorummet 
inreddes med inventarier i nyklassicism, med altaret i öster, (där orgeln nu har 
tagit sin plats). Kyrkans första orgel byggdes 1833 - i strid mot Birgittas egna 
anvisningar. 

1892-98 restaurerades kyrkan grundligt med hjälp av statliga medel för en 
kostnad av 180.000 kronor. Byggnadsrådet Gustaf Pettersson var den bygg-
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Kyrkan efter 1890-talets stora restaurering. Foto: Länsmuseet, Linköping 
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nadsansvarige. Strax innan hade han lett restaureringen av Skara domkyrka. 
Altaret flyttades tillbaka till det gamla högkoret i väster, yttertaket höjdes och 
en ny takryttare uppfördes. Korfönstren i väster försågs med bilder av de fyra 
evangelisterna i färgat glas, efter gotländska förebilder. Också detta ett avsteg 
från Birgittas ursprungliga föreskrifter. De höga fönstren i långhusets västvägg 
erhöll bilder av den heliga Birgitta och drottning Filippa efter kartonger av 
Reinhold Carlander. 

Orgelhuset i ek ritades av arkitekten A.C. Peterson 1896. Det nuvarande 
orgelverket byggdes 1933 av Setterquist & Son med 41 stämmor och moder-
niserades 1958 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. 1935-36 frilades brödra-
koret, ny sakristia byggdes och skrinet med Birgittas och Katarinas reliker pla-
cerades i brödrakoret. Trots motstånd från prosten Fjetterström ordnades 
1918 en utställning i Stockholm av kyrkans många konstföremål. De placera-
des sedan ut i kyrkorummet omkring 1920. Den unge amanuensen Andreas 
Lindblom var här den drivande kraften, uppmuntrad av Nathan Söderblom. 

Valumålningarna framtages vid restaureringen 1982. 
Foto: Länsmuseet, Linköping 
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1930 firades 500-årsminnet av kyrkans invigning i närvaro av Nathan 
Söderblom och Selma Lagerlöf. Från medeltiden härstammar hela den textil-
skatt som först fick sin plats i brödrakoret och nu fått ett eget textilmuseum i 
dormitoriet. På gästhemmets vind förvaras alltjämt en rad gamla inventarier 
från kyrkans äldre tid. I slottskyrkan har man på sistone placerat Johannes 
Werners predikstol i barock från 1682. 

Den senaste restaureringen, avslutad 1983 leddes av professor Nils Ahr-
bom. Kyrkan erhöll nytt värmesystem och ett förbättrat brandskydd. Fönstren 
reparerades, brödrakorets murar fogrensades och medeltida målningar fram-
togs i valven. Det rör sig huvudsakligen om ett dekorativt måleri med uppgift 
att framhäva kyrkans arkitektur. I södra långhuset och i Mariakoret klättrar 
rankor av treklöverblad längs ribborna. I mittskeppets och i norra långhusets 
valv markeras ribbornas stenindelning och slutstenarna i rött, vitt och svart. Vi 
vet inte varför motiven varierar så kraftigt. Men vi kan uppleva att mål-
ningarna lyfter våra blickar uppåt och ger kyrkorummet en större rymd. 

Åke Nisbeth som övervakade restaureringen av valven, har kunnat påvisa 
det nära släktskapet med valvmålningarna i Hagebyhöga, Herrestad och 
Ekebyborna. Med all säkerhet har samma stenmästare och målare varit tvek-
samma, först i klosterkyrkan och sedan i de näraliggande landskyrkorna. 

Den heliga Birgitta fick i Rom vänta 20 år på att få se påven återvända från 
Avignon till den heliga staden. 1989, när sex sekler förrunnit, kom påven 
Johannes Paulus till Birgittas kyrka för att vid hennes grav betyga henne sin 
vördnad. Alldeles som i det gamla Birgittaaltarskåpet kunde de närvarande 
med egna ögon se altarskåpets knäböjande biskopar och påve och lov-
sjungande Birgittasystrar ta gestalt framför Birgittas relikskrin i det kor som i 
vår tid förvandlats till ett Birgittakor. Mycket har förändrats både i kyrkan och 
i världen. Det har blivit högre i tak och vi har kommit närmare varandra. Sam-
talsklimatet har förbättrats och relationerna har blivit hjärtliga. Snart vågar vi 
göra som Johan III, bedja om och arbeta för en återförening med vår gamla 
moderkyrka. 

Vi är tacksamma över att kyrkan, som genomgått så många skiftande 
öden, har bevarats genom tiderna. Länge har den stått övergiven, endast an-
vänd som en av de högre ståndens begravningskyrka. Under en period hölls 
i klosterkyrkan även krigsmanshusets gudstjänster. Höst, vinter och vårfirade 
annars krigsmanshusets församling sina gudstjänster i kapitelsalen, med kal-
stensportal av Silfverling och med drottning Christinas namnskiffer över 
ingången. Men sommartid, berättar kyrkoherde Kyllander, firades guds-
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tjänsterna i den gamla kyrkan "på det att denna sköna byggnad icke skulle stå 
alldeles öde." (Seklernas Vadstena, sid. 423.) Klosterkyrkan har bevarats till 
våra dagar och återfått sin uppgift som en levande helgedom. 

1150 år fick den fungera som kloster.- och vallfartskyrka under medeltiden 
och redan har den lika länge fått göra tjänst som församlingskyrka. 
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