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Birgittastiftelsen (Organisationsnummer: 824000-1779)
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Birgittastiftelsen får härmed avge årsredovisning för år 2019.
Verksamheten
Föreningens ändamål
Birgittastiftelsen bildades 1920. Medlemmar utgörs av hedersledamöer, ständiga medlemmar och
årligen betalande medlemmar.
Birgittastiftelsen är en ideell och icke konfessionsbunden förening som har till ändamål att söka bevara
det rika kulturarv som Sverige, våra nordiska grannländer, Europa och hela kristenheten äger i den
heliga Birgittas liv och gärning.
Styrelse
I styrelsen ingick efter den ordinarie föreningsstämman följande ledamöter:
Självskrivna ledamöter:
Landshövding Elisabeth Nilsson/Carl Fredrik Graf, deltar genom personlig suppleant Eva Nyström
Tagesson / Claes Westling
Biskop Martin Modéus, deltar genom personlig suppleant Robert Birgegren
Abbedissan Moder Maria O.Ss.S, deltar genom personlig suppleant Sr M Birgitta O.Ss.S.
Kommunfullmäktiges ordförande i Vadstena Arne Sjöberg
Kyrkoherde Magnus Svensson i Vadstena församling
Linköpings universitets rektor Helene Dannetun, personlig suppleant Kjell O Lejon
Valda ledamöter:
Fredrik Vahlquist, ordförande
Berit Ljunggren vice ordförande /sekreterare
Kjell Blückert
Bo Ribers skattmästare
Olle Ferm
Peter Carelli
Yvonne Carlsson
Suppleanter
Gunilla Carlsson, Susanne Hult Boman, Per-Erik Lindgren
Adjungerad
Lilliann Gilmark, museichef
Revisorer
Sture Larsson, Motala Revisionsbyrå
Suppleant Carl-Johan Sandberg, Motala Revisionsbyrå
Valberedning
Kicki Torstensson
Per Våtz
Suppleant: Eva Andrén Forsmark
AU
Fredrik Vahlquist, ordförande
Kjell Blückert,
Berit Ljunggren vice ordförande /sekreterare
Bo Ribers, skattmästare
Adjungerad: Lilliann Gilmark museichef
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Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. AU har sammanträtt före styrelsesammanträdena
och vid ett par tillfällen därutöver. Styrelsen har för att vara mer aktivt arbetande delat upp sig i
arbetsgrupper; museiutveckling, marknadsföring, bidragsansökningar, programverksamhet och
Birgittapriset.
Jubileumskommitén: Våren 2017 tillsattes en styrgrupp i syfte att förbereda Birgittastiftelsens
100-årsjubileum år 2020. Den består av Kjell Blückert, Gunilla Carlsson, Olle Ferm, Fredrik Vahlquist,
Mia Åkestam och museichefen. Cecilia Lindheimer, är anställd på deltid som projektansvarig och
samordnare inför jubileumsåret. Styrgruppen som träffats regelbundet har främst diskuterat
programupplägg för hela jubileumsåret, medverkande, talare, finansiering och samverkansfrågor.
Som en följd av Coronaepidemin har jubileums- och seminariedagarna flyttats till den 9:e och 10:e
oktober. Seminariet den 10:e belyser Birgittastiftelsens verksamhet som kulturmiljövårdsprojekt och
lyfter fram några centrala personer i detta arbete. Vidare förberder Martin Hellström ett särskilt
Birgittaspel för barn och ungdom.
Medlemmar
Medlemsantalet uppgår till 239 (214), varav 69 (72) ständiga medlemmar. Intäkterna för
medlemsavgifter har minskat under året främst beroende på färre nya ständiga medlemmar.
Medlemmar som inte betalat medlemsavgift senaste 2 åren har strukits i medlemsmatrikeln. Lena
Savoca, som under flera år har ansvarat för medlemsregistret, har lämnat över detta uppdrag till
administratören på museet och föreningens redovisningskonsult. Ett stort tack till Lena Savoca för
hennes insats!
Birgittadagen
Lördagen den 5 oktober 2019 med temat: Folklig fromhet och vidskepelse - mellan medeltid och tidig
modern tid. Föredragshållare var Fil dr Elisabet Regner, Statens historiska museum, Professor Göran
Malmstedt, Göteborgs universitet, Fil dr Terese Zachrisson, Göteborgs universitet, Fil dr Sofia
Gustafsson, Linköpings universitet, Fil dr Martin Kjellgren, Stockholms universitet. Seminariet
anordnades i samarbete med Centrum för medeltidsstudier, Folkuniversitetet och med stöd av
Vadstena Klosterhotell. Birgittadagen hölls i Festsalen i Slottsflygeln, Slottsgatan 8, Vadstena och var
välbesökt.
Birgittapriset
2019 års Birgittapris tilldelades Roger Andersson, som i samband med prisutdelningen höll ett
uppskattat föredrag.
Professor Roger Andersson, Stockholms universitet är vårt lands ledande expert på de birgittinska
skrifterna från medeltiden. Hans forskning på området går tillbaka till 1990-talet, då han gav ut två
lärda monografier om Vadstenabrödernas predikningar. På senare år har Roger Andersson fördjupat
sig i Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Fyra band har hittills utkommit. De vittnar inte bara om hur
Birgittas föreställningsvärld gestaltades på fornsvenska utan också om hur hennes texter användes
och spreds i Sverige och Norden.
Under många år var Roger Andersson verksam vid Svenskt diplomatarium, Riksarkivet, där han var
engagerad i utgivningen av de brev som är bevarade från svensk medeltid. Sedan 2011 är han
verksam vid Stockholms universitet, där han en gång disputerade.
Ekonomi
Föreningen redovisar för 2019 en vinst på ca 10 tkr (28 tkr). Föreningen har under året haft betydande
kostnader för det kommande jubileet. Dessa kostnader har ej belastat resultatet, eftersom tidigare års
reserveringar för jubileet tagits i anspråk.
Styrelsen har under lång tid drivit frågan om offentliga aktörers finansiering av klostermuseet. Detta bar
frukt under 2017 då ett projekt inleddes i december med avsikt att utveckla museet. År 2019 har vi fått
medel för detta utvecklingsprojekt från Statens kulturråd och från Vadstena kommun.
Viktiga bidrag beviljades också från följande fonder och stiftelser: Claes och Greta Lagerfelts stiftelse
och Märta Christina och Magnus Vahlquists stiftelse. Dessa bidrag har i stor utsträckning erhållits dels
för löpande utgifter, dels för förberedelser inför jubileet. Folkuniversitetet har bidragit med arvoden och
resor till föreläsare. Ett varmt och hjärtligt tack till samtliga bidragsgivare!
Då hyresavtalet med Statens Fastighetsverk (SFV) sagts upp av hyresvärden, har förhandlingar om ett
nytt hyresavtal förts under året. Då föreningens verksamhet är av sådan art att föreningen för
museiverksamheten är beroende av bidrag från främst stiftelser, kunde styrelsen inte på långa vägar
tillmötesgå SFV:s krav på hyresökningar. Resultatet av förhandlingarna blev ett treårsavtal med en
hyreshöjning som styrelsen kunde acceptera.
I övrigt hänvisas till nedan redovisad flerårsöversikt, till föreningens resultaträkningar för 2019 och
2018 samt till balansräkningar per 2019-12-31 och 2018-12-31 jämte tillhörande noter.
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Forskning
Forskningen kring de medeltida textilierna har fortsatt bl.a. med utblickar på andra birgittingska
textilier.
Under 2018 scannades Klosterkyrkan, ljudprov på textilier och skulpturer genomfördes i museet.
Golvet i Klosterkyrkan undersöktes med georadar. Dessa aktiviteter ingick i projektet att skapa en
virtuell modell av kyrkan. Den 27-29 augusti deltog museichefen i en workshop med rubriken
Multisensoriska Vadstena där forskningsprojektet redovisades och diskuterades. En utvecklad 3D
modell av klosterkyrkan visades och deltagarna diskuterade och undersökte kyrkan på plats för att
säkerställa modellens relevans.
Fastigheten
Det inbrottslarmsystem som installerades 2018 visade stora brister på grund av att det var uppbyggt
med delvis gamla sensorer som medförde falsklarm. Efter påtryckningar på Securitas byggdes larmet
om i september på Securitas bekostnad. Trossboden kopplades bort från vårt larm vilket uppskattades
av Klosterkyrkans personal. Sedan ombyggnad av larmet har inga falsklarm utlösts.
När den nya museichefen började i maj uppdagades att huset var invaderat av långsprötiga
silverfiskar, en speciell typ av skadeinsekt som trivs i dammiga miljöer och som kan göra stor skada.
Försäkringsbolagets skadedjursavdelning kontaktades och de kom med fällor som lades ut. Vi
instruerades att sanera museet från det ymniga dammet och att göra det även i framtiden. Två kvinnor
från Veteranpoolen kom och gjorde en systematisk städinsats i alla vrår. Skadedjursbekämpning
gjordes i december. Skadedjursbekämpare kom och sprutade gift på lämpliga ställen, ytterligare en
insats görs i början av 2020. Lokalvårdarna jobbar vidare för det är den långsiktiga lösningen att hålla
djuren i schack.
Statens Fastighetsverk kontaktades angående utseendet på museets entré, belysning och skyltning.
Green landscaping fick i uppdrag att se över planteringen, vilket inte gjorts på länge, en humleställning
sattes upp. SFV:s restriktiva regler kring skyltning gjorde att det bara genomfördes små förändringar. I
slutet av året satte SFV upp en ljusspott mot museets entré vilket vi är mycket tacksamma för.
Bibliotek, tavelsamling och Arkiv
Boksamlingen, utöver det som förvaras i Bibliotheca Birgittina, har varit magasinerat och har under
året gåtts igenom av Olle Ferm. Han har gjort en mycket stor insats genom att avyttra böcker till olika
institutioner där de nu kommer att uppskattas. Vissa böcker har han lämnat till museet, där de sålts
som antikvariska böcker i butiken. Ett stort tack för Olle Ferms insats.
Birgittastiftelsens tavelsamling har efter inventering börjat avvecklas/minskas genom försäljning, gåvor
och depositioner. Avvecklingen går dock långsamt.
Sancta Birgitta Klostermuseums verksamhet
Tack vare ett samarbete med Klosterhotellet kunde museet hålla öppet på lördagar under
vinterhalvåret.
Öppettider
Museets öppettider var
jan - april, lördag 15.30-17.30
maj, onsdag-söndag 12.00-16.00, dagens visning 13.00 på lördag och söndag
1 jun - 21 juni, alla dagar 12.00-16.00, dagens visning 13.00
23 juni - 12 aug, alla dagar 10.00-17.30, dagens visning 13.00 och 16.00, vissa dagar även kl. 11.00
13 aug - 31 aug, alla dagar 12.00-16.00, dagens visning 13.00
sept, onsdag-söndag 12.00-16.00, dagens visning 13.00 på lördag och söndag
okt - 15 dec, lördag 15.30-17.30
Utställning
Belysningen i hela museet fick en översyn av en ljustekniker och planer finns att ytterligare uppgradera
belysningen i ett antal rum.
En plan för ombyggnad av utställningen har lagts där så mycket som möjligt av det befintliga kommer
att användas men ges en bättre ämnesstruktur och mer plats för berättelsen om Birgittastiftelsens
100-åriga kulturmiljövårdsprojekt. SSB som också firar 100 års verksamhet har erbjudits en plats i
utställningen och kommer i samband med det att finansiera ett bokskåp som kommer att placeras i det
studierum, som vi fått bidrag till av Statens kulturråd. Där är en skärm installerad och en Ipad som kan
användas att för att visa filmer om museets ämnen, att koppla in egen dator vid föredrag eller
användas i samband med studiecirklar etc. De nya utställningarna ska vara klara till den 15 maj 2020.
Vid arrangemanget Jul i museet i december visade Linn Marie Carlehed konstutställningen Bön. Den
blev så väl mottagen att vi beslöt att förlänga tidsperioden till den sista mars 2020. Enligt planerna
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kommer tre eller fyra konstutställningar att arrangeras. Det lockar andra typer av besökare och skapar
en kontinuerlig förnyelse.
Hemsida
Under senare delen av året har museichefen och Fredrik Lundqvist förberett för en ny hemsida för
Sancta Birgitta Klostermuseum. Fredrik är webbansvarig för Vadstena slotts och Klosterhotellets
webbsidor. För att hålla nere kostnaden har samma webbstruktur som slottets använts. Webbsidan
ligger ute från februari 2020.
Arrangemang
Fyra musikevenemang har hållits; en körkonsert, en med en finsk barockensemble och två med
Vadstena-Akademien. I samband med en workshop i augusti framfördes Birgittasång med Karin
Strinnholm Lagergren. Under tisdagar i juli - Birgitta träder fram - läste Ingegerd Lindaräng ur
Uppenbarelserna.se
Den 7 december anordnades Jul i museet; gåta, radbandstillverkning, körsång, försäljning med
Birgittasystrarna, budgivning på gamla bilder mm. Guideföreningen sålde varma drycker och korv med
bröd i Trossboden. Runt 200 besökare kom.
Museet har samarbetat aktivt med Pilgrimscentrum och Klosterkyrkan under högsäsong med visningar
av vallfartsmålet Vadstena.
Ett sammanhållet veckoprogram med alla aktiviteter i klosterområdet har tagits fram och ett som
vänder sig till pilgrimer, så kallad Pilgrimssommar.
Museet medverkade vid Vadstenas museidag.
Uthyrning
Guideföreningen genomförde äggjakt i samband med påsk, kommunen använde museet för middag
vid arrangemang för Statens kulturråd, I kapitelsalen har det varit några vigslar.
Guidningsverksamhet och besökare
Statistik 2019 (2018):
Totalt antal besökare: 12 804 (12 517)
Varav
Ströbesökare, 8 415 (8 329), bokade guidningar 3 313 (3 481), konsert/föreläsning 999 (675),
vigslar/dop 77(32)
Antal bokade grupper: 140 (148)
Personal
Markus Lindberg arbetade 50 % till och med februari. Därefter tog Anita Gustavsson över delar av
hans jobb och arbetade ca 40%. Lilliann Gilmark började som museichef på 50% i början av maj och
Anita Gustavsson gick då ner på 30% som administrativ hjälp, den tjänst hon hade innan Markus
Lindberg slutade. Utöver det har timanställd personal arbetat med guidningar och i receptionen.
Personalmöten har genomförts regelbundet. Flera nya medarbetare rekryterades från folkhögskolans
guidekurs. Ny personal fick utbildning i dagliga rutiner och säkerhet.
Butiken
Från och med att den nya museichefen tillträdde så förändrades butiken allt mer för att spegla
museets utställningar och verksamhet. Nya varor och böcker köptes in och butikens utseende vad
gäller möblering och skyltar uppdaterades. Arbetet planeras fortsätta framöver. Försäljningen i butiken
ökade betydligt jämfört med föregående år.
Nätverk och samarbete
Samverkansråd för Klosterområdet. Klostermuseet var sammankallande i samverkansrådet för aktörer
i Klosterområdet. Två möten genomfördes, ett i april och ett i september. Från och med 2020 kommer
vi att sammankalla till ett möte i september. Tiden är lämplig för att kunna analysera hur högsäsongen
med turister har varit. Vid septembermötet deltog bland andra stadsarkitekten, en representant för
kommunens turism och näringsliv samt en representant för SFV. Dessa önskar att få bli kallade till
kommande möten, då mötet var mycket givande.
Vadstena Kommun
Museet deltar i Vadstena kommuns samarbetsråd för Vadstenas museer. Museet är sedan detta år en
del av kommunens Infopoint. Det innebär att vi delar ut Infocenters broschyrer, svarar på turisters
allmänna frågor och har regelbunden kontakt med Infocenter. Kommunen anordnade Museernas dag
under två dagar på hösten, då museerna visade upp sin verksamhet och erbjöd gratis inträde.
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Klostermuseet var med på detta arrangemang.
Vadstena församling och Pilgrimscentrum
Museet och församlingen har delat på Trossboden.
Tillsammans med Pilgrimscentrum och Klosterkyrkan har pilgrimsvisningar och dramatiseringar
genomförts i museet och i klosterkyrkan i samband med Pilgrimssommar. Ett gemensamt
veckoprogram för Klosterområdet togs fram, vilket uppskattades av besökarna och gav medverkande
institutioner kunskap om varandras aktiviteter.
För att öka samarbetet mellan aktörerna i Klosterområdet och Vadstena slott har klostermuseet tagit
initiativ till att synliggöra dessas verksamheter på den nya webbsidan, som museet jobbat med under
hösten, och som ligger ute i februari 2020. Samtidigt uppmanar vi de andra aktörerna att göra
detsamma.
Vadstena klosterhotell
Samarbetet med hotellet är mycket gott och innefattar bl.a. till viss del gemensam PR, biljettförsäljning,
lån av lokaler och stolar samt sophantering. Museichefen och Carina och Matilda Milton planerar att
fortsätta med regelbundna möten.
Birgittasystrarna
Under året har vi samarbetat med Systrarna på olika sätt; vi har köpt in varor från dem, de har deltagit
med sin försäljning på Jul i museet i december och vi har blivit erbjudna att visa en utställning från
2003, som heter Systrar, vilken de har i sitt förvar.
Vadstena guideförening
Förutom att guiderna har varit timanställda på museet har samverkan skett i utbildningsfrågor.
Guideföreningen har lånat kläder och lokaler av museet för sina aktiviteter.
Statliga Myndigheter
Kring fastighetsfrågor har museet samarbetat med Statens Fastighetsverk. Museet har medverkat i
Länsstyrelsens Interregprojekt SHARE. Ordförande, vice ordförande och museichefen uppvaktade vid
ett möte i december tre tjänstemän på Kulturdepartementet för att informera om museets situation.
Östergötlands museum
Östergötlands museum var på besök i juni för att diskutera samarbete. Det har resulterat i att museets
pedagoger kommer till museet under 2020 varje torsdag kl 12-15 under juli och första delen av augusti
för att genomföra workshops för barn. De var också behjälpliga vid frågor kring skadedjuren. Under
maj var två konservatorer på museet och undersökte konditionen på de gamla kalkmålningarna.
Digitala medier
Alla digitala informationssidor uppdaterades regelbundet med hjälp av Bernd Beckman. Tack för
denna ovärderliga insats!
Facebook
Denna sida har skötts av museichefen,som har under året varit mycket aktiv med att lägga upp
information, inspirerande texter och bilder och nyheter. Sidan har fått många fler följare och respons av
olika slag.
Media
Den lokala pressen har skrivit flera positiva artiklar om museets verksamhet. Den nya museichefen
intervjuades. Varje gång någon rikspolitiker har besökt museet så har MVT varit på plats och skrivit bra
artiklar. Radio Östergötland intervjuade museichefen om den rådande situationen på museet, denna
intervju sändes även i Dagens Eko riks. Ett kort inslag har också sänts på Lokal TV.
Rikspolitiker
Under hösten har Birgittastiftelsen bjudit in rikspolitiker till Klostermuseet. Syftet har varit att informera
om museets situation vad gäller SFV:s krav på höjd hyra och behovet av ny huvudman för museet. De
politiska partier vars rikspolitiska representant har besökt museet är KD, M, S och Mp. Media har
uppmärksammat alla besök.
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2017
1 049 332
21 840
77

Belopp i kr
2016
1 038 599
33 196
82

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

1 092 893
499 470
1 592 363

1 101 008
691 950
1 792 958

-132 403
-409 530
-1 108 488

-85 900
-805 831
-919 565

-6 310
-1 656 731

-6 310
-1 817 606

-64 368

-24 648

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

70 309
5 005
-487
74 827

44 781
8 024
52 805

Resultat efter finansiella poster

10 459

28 157

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

10 459

28 157

10 459

28 157

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2019
1 092 893
10 459
81

2018
1 101 008
28 157
74

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

2

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Bibliotheca Birgittina
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

3

183 251
18 274
201 525

183 251
24 584
207 835

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

4

1 067 969
1 067 969

1 049 800
1 049 800

1 269 494

1 257 635

Varulager m.m.
Handelsvaror
Summa varulager

91 895
91 895

77 810
77 810

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

12 340
17 404
19 179
48 923

25 445
7 797
30 929
64 171

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 857 026
1 857 026

2 160 371
2 160 371

Summa omsättningstillgångar

1 997 844

2 302 352

SUMMA TILLGÅNGAR

3 267 338

3 559 987

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Redovisat resultat
Summa eget kapital

2 646 811
10 459
2 657 270

2 618 655
28 157
2 646 812

Summa eget kapital

2 657 270

2 646 812

32 359
250
44 250
533 209
610 068

2 820
713
35 053
874 589
913 175

3 267 338

3 559 987

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivning på inventarier sker under 5-10 år.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Personal
Medelantalet anställda
Stiftelsen
Summa

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

3
3

2
2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut

116 505
116 505

116 505
116 505

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut

-91 921
-6 310
-98 231

-85 611
-6 310
-91 921

18 274

24 584

2019-12-31

2018-12-31

1 049 800
20 169
-2 000
1 067 969

1 069 969
-20 169
1 049 800

Redovisat
värde
1 067 969
1 067 969

Marknadsvärde
1 332 842
1 332 842

Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Återförd nedskrivning
-Nedskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Noterade andelar
Noterade andelar
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Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Bidrag projekt
Avsättningar
Öviga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31
100 000
272 000
161 209
533 209

2018-12-31
100 000
500 000
274 589
874 589
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Underskrifter
Vadstena den 30 mars 2020

Fredrik Vahlquist
Styrelseordförande

Berit Ljunggren
Vice ordförande

Kjell Blückert

Bo Ribers

Olle Ferm

Peter Carelli

Yvonne Carlsson

Min revisionsberättelse har lämnats den

Sture Larsson
Godkänd revisor

