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Pilgrimspass på Katarinaleden

Plats för pilgrimsstämplar

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn
intygar undertecknad att

.............................................................................................
är på pilgrimsfärd och i dag den ........./......... 20........
inleder sin pilgrimsfärd på Katarinaleden till Vadstena.
Jag ber er att för Kristi kärleks skull mottaga och förse denna pilgrim
med det nödvändiga under färden.
Vi innesluter denna pilgrim och alla som hon/ha§n möter på vägen
i våra förböner och önskar er alla
PAX ET BONUM!
Frid och allt gott!
............................................................................................
präst/diakon/församlingsmedarbetare

Herre, visa mig din väg
och gör mig villig
att vandra den
Heliga Birgittas bön är alla pilgrimers bön
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Innehåll

© Pilgrimscentrum i Vadstena, Linköpings stift 2018
© Kartor: Lantmäteriet Dnr R50045886_140003
© Karta Vadstena: Vadstena kommun 2014
© Bilder: fotografer enligt förteckning sidan 67
Omslagsbild: Sankta Birgitta och Sankta Katarina. Detalj ur altarskåp i Högsby
kyrka, Småland, slutet av 1400-talet. Foto Lennart Karlsson, Statens historiska
museum.

Birgittamärket

Denna pilgrimssymbol är formgiven av Gunnar Grantinger.
Symbolen förenar det vita pilgrimskorset med Kristi fem röda
sårmärken och ett blått Hans-kors på gyllene helhetscirkel.
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Inledning
Den här boken vill berätta om Sankta Katarina, den heliga Birgittas dotter, en människa från 1300-talet som är väl värd att uppmärksammas,
med livsval som kan tycka oss främmande men som ändå kan inspirera
oss på 2000-talet till att se på våra liv med nya perspektiv.
Boken vill också göra oss bekanta med några historiska platser som
hade betydelse för Birgitta och hennes familj: Olshammar, Riseberga,
Medevi Brunn och Vadstena.
Slutligen är boken en vägvisare för vandring på den del av Katarinaleden som går från Medevi till Vadstena, en tvådagarsvandring.
Hela Katarinaleden har åtta dagsetapper. Leden från Närkes Kil till Vadstena finns beskriven på kartor som kan laddas ner från pilgrimnarke.se.
Boken vänder sig också till pilgrimen som färdas på cykel eller i bil eller
i en gemensam bussfärd. Med bil eller buss kan man under en dagsresa
besöka de platser som finns beskrivna i denna bok och få en inblick i den
heliga Birgittas och Sankta Katarinas liv och de landskap de levde i.
Katarinaleden är en ny pilgrimsled som går från norr till Birgittas Vadstena, eller om man så vill från Vadstena i riktning mot norr och Trondheim. Meningen är på sikt att beskriva hela pilgrimsleden i en bok.
Pilgrimscentrum i Vadstens tackar systrarna i S:ta Birgittas abbedi för
värdefulla synpunkter på texterna om Sankta Katarina.

Kära Pilgrim!
Må Herren välsigna dig!
Må Herren visa dig vägen!
Må Herren låta dig finna
det du gett dig ut att söka!
Må Herren leda dig fram till målet!
I Faderns och Sonens och
den Heliga Andens namn.
Amen
6
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Sankta Katarina av Vadstena
Påvens bön vid välsignelsen av skulpturen
Sankta Katarina i Vadstena klosterkyrka1989
Lord our God,
you are the source of every grace and blessing.
Look graciosly upon us your children.
We thank you that you sent your Son, our Saviour,
to free us from the darkness of sin
and lead us to the light of your promise.
We pray,
bless + this statue of St. Catherine
and let us who strive to follow her example
of humility and love,
be your faithful witnesses in our world.
Let us experience the power of her intercession,
she who is counted among Christ's beloved.
We ask you this through Jesus, your Son
Amen.
Intercession = förbön
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När påven Johannes Paulus II besökte
Vadstena i juni 1989 välsignade han
en skulptur av Sankta Katarina, heliga
Birgittas dotter, i Klosterkyrkan. Det
var precis 500 år efter skrinläggningen
av Katarina, en högtid som ägde rum
1489 och som varade i tre dagar och
som sägs ha varit kulmen på det rika
andliga livet i Vadstena klosters historia under medeltiden.
Påven Innocentius VIII hade 1488
beslutat att Katarina får vördas som
helgon i samtliga birgittinkloster, inte
bara i Vadstena, och utfärdat tillstånd
till skrinläggning av hennes reliker.
Detta motsvarar en saligförklaring,
första steget mot en kanonisation,
helgonförklaring.
Till de högtidliga och färgstarka ceremonierna vid den stora kyrkofesten i
Vadstena 1489 kom riksföreståndaren
Sten Sture med sina rådsherrar och
riddare och stora följen. Kyrkan var
Sankta Katarina i Vadsterna klosterkyrka - skulptur välsignad av påven representerad av ärkebiskopen och
många biskopar och präster från SveJohannes Paulus II
rige, Danmark och Norge.
I generalkonfessorn Nils Ragvaldssons redogörelse av skrinläggningen
talas det också om ”mycket folk från köpstäderna och landsbygden”. Han
berättar att ”det var mycket märkligt och i synnerhet Guds förtjänst att i en
så stor och betydande folkskara ingen blev nedtrampad eller trängd”.
Katarina var mycket känd och vördad genom de många mirakel som
inträffat när man bett om hennes förbön.
Katarina Ulfsdotter, Birgitta Birgersdotters fjärde barn, hade troligen
varit ytterst generad av den uppmärksamhet och det firande hon blev
föremål för både 1489 och 1989. Hennes levnadstecknare Ulf Birgersson
skriver: ”Såsom en för Gud välbehaglig dotter lade hon ödmjukheten till
grundval i sitt hjärta; ödmjukheten är ju den dygd som gör människorna
9

kära inför Gud, drager Guds mildhet
till sig, bevarar de övriga dygderna i sin
kraft och innehar herraväldet över dem
… att berömmas för något hon hade
gjort avskydde hon högeligen.”
Vem var då Sankta Katarina av Vadstena? Eller rättare, vem är Sankta Katarina av Vadstena för oss?
Vi möter henne främst genom den
berättelse, Vita Katherine, som generalkonfessorn i Vadstena kloster Ulf
Birgersson tecknade ner 1426 -1427,
45 år efter hennes död, grundad på
den i Vadstena kloster kvarlevande
muntliga tradition. Citaten i följande
texter är hämtade från Vita Katherine
om inget annat anges.
För en nutida människa kan Katarina framstå som extrem och svår att
förstå och ta till sig. Hennes offervilja, trofasthet, uthållighet och vilja
att leva i renhet och enkelhet gjorde
henne på den tiden, 1300-talet, till
högt älskad och vördad både i Rom
och i Sverige.
Kanske kan man ana lite av Katarinas hängivenhet när man tänker på
hur toppidrottsmän i nutiden tänjer
sig till den absolut yttersta gränsen
för att uppnå de mål som de funnit
värdefulla.
De många mirakelberättelserna,
varav en del också finns samlade och
utgivna i Vita Katherine, visar det stora förtroende som människor ur alla
samhällsklasser hyste för henne.

Hur kan Sankta Katarina inspirera oss i dag, som lever på 2000-talet?
I denna bok lära vi känna några sidor av Sankta Katarina. Vi utgår från
de tre attribut som hon avbildas med i konsten: Liljestängeln, Lampan
och Hinden.

Sankta Katarina. Detalj från altartavla
i Trönö gamla kyrka, Hälsingland.
10
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Sankta Katarinas liv i årtal

dotterkloster. Det är Birgitta som inspireras att grunda Vadstena kloster
och klosterliturgin. Men det är Katarina som ger upphov till birgittinorden.

1331 eller 1332 Katarina föds som Birgitta Birgersdotters och Ulf Gudmarssons fjärde barn. Hon tillbringar sin tidiga barndom på Ulvåsa. De
tre äldre barnen var Märta, Karl och Birger, de fyra yngre Bengt, Gudmar,
Ingeborg och Cecilia.

1380
Katarina återvänder till Vadstena utan att kanonisationsprocessen för Birgitta har kunnat slutföras.
1381

Katarina avlider i Vadstena kloster den 24 mars.

1341
Inför Ulfs och Birgittas pilgrimsfärd till Santiago de Compostela
anförtros Katarina och systern Ingeborg åt nunnorna i Riseberga cistercienskloster för undervisning och uppfostran.

1391

Heliga Birgitta helgonförklaras den 7 oktober.

1343
Katarina blir bortgift med Egard Lydersson van Kyren. Inspirerad av tidens jungfrulighetsideal övertalar hon på bröllopskvällen Egard
att aldrig kränka hennes jungfrulighet. Makarna lever sedan som bror
och syster på Eggardsnäs strax norr om Nyköping.
1350
Katarina reser med Egards medgivande till sin mor Birgitta i
Rom och stannar där till moderns död 1373.
1351

Egard avlider i Sverige när Katarina är i Rom.

1370

Birgittinregeln godkänns av påven Urban V.

1372

Birgitta, Katarina och Birger vallfärdar till Jerusalem.

1373

Birgitta dör i Rom.

1374
Katarina och brodern Birger för den heliga Birgittas kvarlevor till
Vadstena. Katarina blir den naturliga ledaren för det nystartade klostret
i Vadstena. Utan att bli vigd som nunna eller vald till abbedissa räknas
Katarina som klostret första abbedissa.

1426 - 1427
Generalkonfessorn Ulf Birgersson skriver Karinas levnadsteckning, Vita Katherine.
1469
Biskopen i Linköping Henrik Tidemansson tillsätter en kommission för upptecknande av de mirakler som skett på Katarinas förböner.
Ulf Birgerssons levnadsteckning och 68 mirakelberättelser insändes efter konciliet i Arboga 1474 med en begäran om att få öppna kanonisationsprocess för Katarina.
1482
Påven Sixtus IV tillåter att Katarina får vördas som helgon i de
nordiska länderna.
1488
Påven Innocentius VIII utsträcker Katarina-kultens giltighet till
att omfatta samtliga birgittinkloster och utfärdar tillstånd till skrinläggning av hennes reliker. Detta motsvarar en saligförklaring eller beatifikation.
1489
Skrinläggningen av Katarinas reliker under lysande former den
1 augusti i Vadstena. Saliga Katarinas högtidsdag firas den 2 augusti och
det är upphovet till att dagen bär namnet Karin.

1375
Katarina återvänder till Rom med en samling mirakelberättelser.
Syftet med resan är dels att genomdriva moderns helgonförklaring, dels
att utverka påvens definitiva stadfästelse av birgittinernas klosterregel.
1380
Påven Urban VI stadfäster birgittinordens konstitutioner. På Katarinas begäran tillåter påven också att ordensregeln får användas inte
bara i Vadstena utan också i andra kloster. Vadstena får alltså grunda
12
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Liljestängeln - renhetens symbol

Sankta Katarina. Detalj ur altarskåp i Nicolai kyrka, Arboga.
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Katarina sägs ha haft en utpräglad känsla för renhet redan från barndomen. ”Sin heliga moders och några andra ärbara fruars bröst diade hon
utan motvilja, men lättfärdiga kvinnors mjölk avskydde hon som malört…”
Man tolkade det som att det stämde överens ”…med Guds anordning,
att hon, som helt skulle ägna sig åt Herrens tjänst, ända från sitt moderliv
endast ville förtära det som var rent.”
Man kan förmoda att moderns dragning till klosterliv och dåtidens
starka inflytande från kyrkan på vardagslivet tidigt präglade den unga
Katarina. När hon vid 11 eller 12 års ålder giftes bort, ”i lydnad till sin fader”, med Egard Lydersson van Kyren, förmådde hon ”som var hängiven
Gud och den heliga Jungfrun, med fromma uppmaningar sin brudgum till
ett kyskhetslöfte”. De levde som syskon på Eggardsnäs, nära Nyköping, i
sju år till dess Katarina med Egards motvilliga medgivande reste till hennes mor i Rom.
Som född och uppvuxen i högadeln måste Katarina också ha varit påverkad av dåtidens riddarideal. Som flicka kunde hon ju inte bli riddare
och dra ut i fält. För henne återstod motsvarigheten till riddarens kall och
det var klosterjungfruns, som vigdes inte vid en bristfällig jordisk man
utan med den Högste själv, Jesus Kristus.
Katarina måste ha känt till att också modern som flicka, mot sin vilja,
hade gifts bort och funnit sig i en lydnad som hon inte hade haft en
möjlighet att undgå. På den tiden såg man inte individens rätt på samma
vis som vi nu gör. Äktenskapet hade betydelse också som allianser mellan släkter och politiska intressen. Katarina löste sin konflikt på sitt sätt.
Hon följde faderns vilja att gifta sig med Egard men förmådde Egard att
leva med henne i ett ”vitt” äktenskap. På den viset kunde hon bevara sin
kropps renhet, vilket för henne då var viktigare än allt annat.
Det är kanske tänkbart att Katarina senare när hon var i Rom, då hon
var närmare tjugu år gammal, och ville resa tillbaka till Egard hade mognat och ville leva med honom och bilda familj. Men det får vi aldrig veta
säkert. Egard dog ju innan hon hann resa tillbaka till honom. Och Katarina fann sig, med stor vånda, i att stanna i Rom som sin moders utlovade
följeslagerska.
Vid ankomsten till Rom var Katarina en 18-årig ungdom, lång, blond
och vacker, eftertraktad av många rika män och van vid ett jämförelsevis
fritt liv i Sverige. Tillvaron i Rom blev en prövning för den unga kvinnan.
Hon fick inordna sig i en begränsad, skyddad tillvaro som hon snart ville
15

lämna. Hon längtade till det friare livet i Sverige där också hennes vänner
fanns. Men hon kvarhölls av modern som i en uppenbarelse fått reda på
att Katarina var den medhjälperska som utlovats henne.

Lydnad är bättre än offer
Katarinas oroliga sinne ville göra uppror. I en dröm bad hon Jungfru Maria om hjälp. Jungfru Maria påminde henne om det löfte hon givit sin
Gud och uppmanade henne att vara lydig mot sin moder och sin andlige
fader i hennes namn. Det blev en lång och svår kamp för Katarina att
foga sig i lydnaden.
Katarina fick lära sig att välja bort, att avstå, något som kanske är svårt
att förstå värdet av för en människa i vår tid. ”Hon visste ju att lydnad är
bättre än offer. Lydnaden sättes med rätta framför offer, ty genom offer späker man bara det yttre köttet, men genom lydnaden den egna viljan.”
Lydnad har med lyssnande att göra. Det finns en ömsesidighet i lyssnandet, som i varje god relation. Genom lydnaden lär man sig att lyssna
till någon annans vilja. I grunden handlar det om att infoga sig i en större
vilja, att finna sin plats och uppgift i ett sammanhang som är större än
jag själv. Jag är ju inte alldeles ensam i världen. Och jag kan behöva avstå något eller mycket för det gemensamma goda, för att harmoni skall
kunna råda.
Benediktinmunken John Chapman uttrycker sig så här: ”Man lever i
ständigt tvivel och okunnighet om vad Guds vilja kommer att vara, men
inte om vad den är i detta enskilda ögonblick. Det vet vi alltid, eftersom
det är”. Chapman fortsätter: ”Hela min plikt ligger i att hålla mig förbunden med honom (Gud) när detta ögonblick övergår i nästa. Min uppenbara plikt kan vara att i detta ögonblick överväga vad som kommer härnäst – och att inte veta det.”
Det är här lyssnandet och eftertanken, urskiljandet kommer in. Jag får
använda min vilja och mina förmågor till att komma underfund med vad
Gud vill med mitt liv. Vi lever alla i en ordning, i de förutsättningar som
finns för vår existens. Lydnaden innebär därför i grunden att försöka förstå och respektera de villkor som gäller för oss alla.
När jag lever i Guds vilja, när min vilja blir ett med Guds vilja, då kommer kraften och glädjen.
Katarina fick lära sig att leva ett liv i en annan ordning än hon tänkt sig
och från början ville. Hon gjorde det livet till sitt. Och det bar frukt.
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Ödmjukheten
Katarina använde ödmjukheten som försvar för sin renhet.
”Såsom en för Gud välbehaglig dotter lade hon ödmjukheten till grundval i sitt hjärta; ödmjukheten är ju den dygd som gör människorna kära för
Gud, drager Guds mildhet till dem, bevarar de övriga dygderna i sin kraft och
innehar herraväldet över dem. Hon visste ju, att då människosjälen vilar på
ödmjukhet, så uppflammar den förvisso i kärlek till Gud och till himmelens
invånare. Därför ägde hon inte bara ödmjukhet i så måtto, att hon uppriktigt föraktade sig själv, utan hon ville även föraktas av andra och anses
värdelös. Ehuru hon var stor i förtjänst och välbehaglig i Guds ögon, ville
hon likväl inte att andra skulle kalla henne helig utan blott synderska. Hon
bemöda sig sålunda att allt innerligare tjäna Herren i ödmjukhetens ande.
… att berömmas för något hon hade gjort avskydde hon högeligen.”
Ödmjukheten handlar om hur jag ser på mig själv och på de gåvor, talanger jag fått. Var kommer mina talanger från? Vem har jag fått dem av?
Hur stor är min egen insats i förhållande till det jag fått? Det behöver inte
alls betyda att jag föraktar mig själv. Tvärtom kan jag inse hur mycket jag
fått och hur viktig jag är i Guds plan, trots min litenhet inför Gud.
Det verkar ligga i helgonens natur att både vara intensivt lysande i sin
andlighet för sin samtid och samtidigt mer eller mindre förringa sig själva. Kanske har de fått komma närmare Gud i sina inre erfarenheter än de
flesta av oss och därför känt sig ytterligt små och obetydliga.

Herre, var är du,
frågar våra ögon
blinda av ljuset
bländade av Dig.

17

Lampan - den brinnande anden
Lampan, ljuset, är ett tecken på den brinnande anden.
Katarina var när hon kom tillbaka till Vadstena en av anden genomlyst
person. Under 25 år i Rom, i ett strängt liv efter Birgittas klosterregel,
hade Katarina genomlevt svåra kriser och tagit sig igenom perioder av
andlig depression. Hon hade deltagit i oräkneliga pilgrimsvandringar i
Rom till vallfartsstationerna och avlatskyrkorna. Hon hade också deltagit
i sin moders pilgrimsfärder till Assisi och Jerusalem. I lydnaden under sin
biktfader Petrus och modern Birgitta gjorde hon enligt sin levnadstecknare Ulf Birgersson ”framsteg i fromhetsövningarnas stridstjänst”.

Rent sinne visar vägen
Vi låter Ulf Birgersson berätta om minnet av Katarina som dröjde sig kvar
i Vadstena kloster: ”De betraktade henne som solens glans på en bergstopp,
när dess återbrutna strålar lyser upp dalarna. I hennes själ hade den gudomliga kärleken herravälde, den kärlek som bevisligen är den starkaste grundvalen för samtliga dygder. Eftersom kärleken utövade ledningen i hennes
själ, blev den vördnadsvärda Katarina beundransvärd i folks omdöme; hon
blev blid i sin ödmjukhet, ljuv i sin mildhet, medlidsam i sin godhet, ståndaktig i sitt tålamod, vänlig i sitt samtal …”
Katarina var ett ljus för sin samtid. Hon hade ”nycklarna” till det praktiska klosterlivet i Vadstena kloster därför att hon i tjugu år levt enligt ”regeln” tillsammans med sin moder Birgitta i Rom. Hon visade klosterfolket
vägen med sitt ljus.

En stjärna syntes blänka …

18

Vid Katarinas död i Vadstena kloster ”visade sig för några fromma personer järtecken från himlen, vika bevittnade hennes helighet. Ty en stjärna
syntes blänka över huset, där hennes döda kropp vilade några dygn innan
den jordfästes. När kroppen fördes bort att begravas, såg man stjärnan flytta sig från sin plats, som om den ville göra hederstjänst vid hennes jordfästning. Men när kroppen sänktes i jorden, upphörde stjärnan att tjänstgöra.
Med rätta hedrade stjärnan genom sin tjänst henne, som, då hon levde, var
så ren i sin vandel, så ärofull, stark, ståndaktig och lysande i sina fromma
föresatser, så föredömlig i sin umgängelse och så ärbar i sina seder. Några
andra personer försäkrade på sakramentet, att de sett underbart strålande
ljus i luften sväva framför båren, när hon bars till kyrkan för att begravas,
men de kunde inte alls se, vilka som bar dessa ljus.”
19

Hinden - det öppna hjärtat
Det finns två berättelser om denna hind (hjort).
Den första är från Sverige. Katarina går i skogen samtidigt som hennes
make Egard är på jakt och jagar en hind. Hinden söker skydd hos Katarina som råkar komma förbi. Den gömmer sig i hennes kjol. Katarina ber
Egard att skona hinden. Det gör han gärna.
Den andra berättelsen är från Rom. Den unga vackra Katarina är på
väg till kyrkan San Sebastiano. En adelsman har lagt sig i bakhåll för att
röva bort henne i syfte att gifta sig med henne. Men en hjort springer
fram på vägen när Katarina och hennes följe drar förbi. Hjorten fångar
rövarnas uppmärksamhet. Katarina och hennes följeslagare kan passera
och komma undan.
Ulf Birgersson berättar att Katarina i Rom lärde sig ”att vissa tider iaktta
tystnad, ty hon visste att tystnades dygd befrämjar hjärtats frid, hjälper oss
att öva rättfärdighet samt upprätthåller freden bland människorna”. Hon
tog sig an fattiga och främlingar.
Katarina hade redan under barndomen på Ulvåsa fått lära sig av sin
mor att tjäna Gud genom att ta hand om de som behövde hjälp. Hon
blev ”alltmer misskundsam mot de fattiga och sjuka, ju äldre hon blev”.
Birgitta sov på bara golvet. Katarina sägs ha gått upp om natten och
lagt sin kudde under hennes rygg ”för att mildra sovlägrets hårdhet”.
Berättelsen om Katarina visar en kvinna med ett öppet och omtänksamt hjärta som andra, både människor och djur, drog sig till i förtroende.
Hinden får sprida ljus som gatuillumination vintern 2017/18 i Linköping

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Driv inte bort mig från din närhet,
ta inte ifrån mig din heliga ande.

Se, jag är Herrens tjänarinna.
Må det ske med mig som du har sagt.
Luk 1:38

Psaltaren 51

20
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Mirakel
Redan när Katarina var i Rom hände flera mirakel. Katarinas rykte om helighet medförde att hon kallades till både kroppsligt sjuka och de som
hade andliga svårigheter. Och hennes förböner hjälpte dem.
När Tibern en gång svämmade över så våldsamt att man fruktade att
staden skulle förgås bad man Katarina att gå ned till vattnet och be till
Herren att avvärja den fruktade katastrofen. Men Katarina ansåg sig ovärdig och vägrade. Då grep man till våld och förde henne ner till de översvämmade vattenmassorna. När Katarinas fötter berörde vattnet vände
det mycket snabbt tillbaka. Katarinas biktfader, broder Petrus sade till
husfolket: ”Det underbara, som ni har skådat i dag, skall ni lägga på minnet,
ty i framtiden skall man fråga både efter detta och efter andra av hennes underbara verk och kraftgärningar, vilka Gud värdigats verka genom henne”.
När Katarina 1380 lämnade Rom för den långa resan till Vadstena gav
påven Urban henne ett pass och apostolisk välsignelse för att hon skulle
åtnjuta skydd och säkerhet under hemfärden.
Under resan sägs det ha inträffat nya underverk. En av hennes tjänstefolk ramlade vid ett tillfälle av vagnen och fick revbenen krossade av
hjulen. Katarina vidrörde honom under det att hon läste Ave Maria. Och
”mannen sprang samma dag glad och alldeles frisk omkring och prisade
Gud och fru Katarina för att ha blivit helbrägda igen”.
Katarina gjorde ett stort intryck på sin samtid. Mirakel inträffade även
under hennes sista år i Vadstena. Efter hennes död började man be om
den saliga Katarinas förböner i sjukdom, sjönöd och andra nödlägen.
Och man började så småningom uppteckna dem. I Vita Katherine finns
68 mirakel beskrivna. I en handskrift på Skokloster finns ytterligare 75
mirakel.

denna påle. Då svarade gossen med klar och tydlig röst: ´När jag föll ner
från bron i strömmen, tog en vitklädd fru emot mig. Hon tog mig under sin
mantel och höll mig mot pålen, så att vattenmassorna inte kunde rycka
bort mig. Och hon sade att hon hette Katarina av Vadstena, och hon bad
att jag skulle komma till Vadstena. Men när ni lyfte upp mig ur vattnet, försvann frun´. Föräldrarna kom sedan med gossen till Vadstena kloster. Vid
den vördnadsvärda fru Katarinas grav frambar de sina offergåvor, och efter att ha tagit sakramentet berättade de om den nåd, som vederfarits dem
genom den saliga Katarinas förtjänster. Och de när de fullgjort sina löften
återvände de hem.”

Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?”
Den blinde sade: ”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.” Jesus
sade: ”Gå, din tro har hjälpt dig.” Genast kunde mannen se, och
han följde honom på vägen.
Mark 10:51-52

Miraklet i Mjölby
Här låter vi miraklet i Mjölby, ordagrant ur Vita Katherine, få representera
de många mirakelberättelserna:
”Några år efter hennes död, den dag, då man måste taga upp hennes ben
ur graven för att lägga grunden till några pelare, som skulle resas i kyrkan,
hände det i Mjölby socken, att en gosse, som ännu icke var tre år gammal,
från en bro föll ned i den forsande strömmen. Föräldrarna sökte efter den
drunknade i två dagar. På tredje dagen fann de pilten, som mot all förhoppning var vid liv och stod vid en påle under en kvarn. Fadern och modern frågade barnet, som förut blott talat otydligt, hur det kommit att fastna vid
22
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Riseberga kloster

Riseberga kloster

Riseberga kloster - Olshammar
Birgitta Birgersdotter föddes i Uppland 1302 eller 1303 som dotter till
lagman Birger Persson och Ingeborg Bengtsdotter, båda ur högadeln.
När Birgitta giftes bort med den blivande lagmannen Ulf Gudmarsson
bosatte sig paret på Ulvåsa i Östergötland vid sjön Boren. Där föddes
med tiden åtta barn. Katarina var den fjärde i ordningen.
Ulf och Birgitta placerade döttrarna Ingeborg och Katarina i Riseberg
kloster 1341 för undervisning och uppfostran, inför parets pilgrimsfärd
till Santiago de Compostela.
Riseberga kloster var ett nunnekloster inom cistercienserorden som
grundades i slutet på 1100-talet. Cistercienserna byggde mängder av
kloster i Europa under 1100-talet. De var den första klosterorden som
kom till Sverige. Cistercienserna hade ett stort inflytande i medeltidens
Sverige. De anlade bland andra klostren i Alvastra och Nydala. Så gott
som alla kloster i Skandinavien har sitt ursprung i klostret i Clairvaux i
Frankrike eller i lokala kloster som i sin tur grundats av munkar eller nunnor från Clairvaux.
Risebergaklostret utvecklades till en mäktig jordägare tack vare omfattande donationer. Klostret ägde 224 gårdar, kvarnar, gruvor och kyrkor i Närke, Södermanland, Värmland, Västergötland, Östergötland och
på Öland.
Under reformationen stängdes klostret 1527 och egendomen drogs
in till staten av Gustav Vasa. De sista nunnorna lämnade klostret 1534.
I dag finns i Riseberga en ruin med ett gavelparti av kyrkan och informationstavlor som berättar om livet i klostret och klostrets betydelse.
Ulf Gudmarsson köpte gården Olshammar 1327. Birgitta lär ha bott
där en tid och byggt ett kapell. Bredvid Birgittakyrkan finns Birgittastugan och en stor sten som Birgitta enligt legenden har använt när hon
stigit upp på sin häst.
I Olshammar finns också Olshammarsgården där diktaren Verner von
Heidenstam föddes och som vi möter senare under färden på Övralid.

Informationstavlor berättar om livet i Riseberga kloster under 350 år
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Olshammar

Olshammar

Birgittastenen och Birgittastugan i Olshammar
Birgittakyrkan i Olshammar
För den som besöker trakterna kring Vättern och är intresserad av Heliga
Birgitta och Sankta Katarina kan ett besök i Olshammar vara värdefullt.
Olshammar har historiska kopplingar till dessa helgon och dessutom till
skalden och nobelpristagaren Verner von Heidenstam.
Birgittakyrkan i Olshammar stod klar år 1620. Den ligger i utkanten av
Olshammar, nära Munksjös sulfatfabrik. Birgitta ska enligt traditionen ha
byggt ett kapell där kyrkan ligger i dag. Invid kyrkan ligger Olshammarsgården och Birgittastugan, båda med egna historiska arv. Inredningen i
kyrkan är intakt från dess ombyggnation 1785 och har en sällsynt altarpredikstol och vackra polska fönstermålningar från 1624.
Det är efter heliga Birgitta som kyrkan sägs ha fått sitt namn.
					

Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51

Birgittastenen, söder om Birgittakyrkan i Olshammar, var enligt legender
som Verner von Heidenstam hört som barn, den sten från vilken heliga
Birgitta besteg sin häst för ritt över Vätterns öppna vatten. Den är avbildad
av Carl Milles på Folkungabrunnen vid Stora torget, Linköping.
Strax söder om Birgittakyrkan ligger den så kallade Birgittastugan, en
timmerstuga med kalkade väggar från 1700-talet.
Vid Hindstorp, ett par kilometer söder om Olshammar, står Birgittas
lind. Där kastade hon enligt sägnen sitt ridspö och det slog rot.

Visserligen har jag inte alls förtjänat det
med mina gärningar – men gör det ändå,
ty du är sann Gud:
Gör mitt hjärta brinnande
av din kärleks eld,
så att allt däri som är dig emot
må sopas bort som aska
i blåsande storm.
Den heliga Birgitta
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Olshammar

Munkastigen - Olshammar

Olshammarsgården.

Hit kommer Munkastigen i Olshammar

Heliga Birgitta ska ha bott på Olshammarsgården som ligger invid kyrkan, efter att hennes make Ulf Gudmarsson 1327 köpte gården.
Herrgården uppfördes på 1820-talet av Verner von Heidenstams morfar. Verner föddes på gården och brukade spendera sina somrar i barndomen här.
Efter att ha vistats utomlands i åtta år bosatte sig Heidenstam här
1888, men flyttade till Stockholm 1892.
Huset byggdes om i början av 1950-talet till värdshus och bygdegård.
Verner von Heidenstams födelserum bevarades som museum och minnesrum. I gården finns nu hotell och servering.

Olshammar är start eller mål för vandring på Munkastigen, en 96 km
lång pilgrimsled mellan Riseberga klosterruin utanför Fjugesta och Birgittakyrkan i Olshammar vid Vätterns strand. Munkastigen är till delar
den väg som munkarna vid Ramundeboda kloster vandrade för att i Olshammar ta båten över Vättern och upprätthålla kontakt med sina klosterbröder i Alvastra och Vadstena.
På Pilgrim i Närkes hemsida www.pilgrimnarke.se finns information
om vandringsetapperna samt länkar och kartor för Munkastigen.

Det är bättre av en hämnare nås
än till intet se åren förrinna,
det är bättre att hela vårt folk förgås
och gårdar och städer brinna.
Det är stoltare våga sitt tärningskast,
än tyna med slocknande låge.
Det är skönare lyss till en sträng som brast
än att aldrig spänna en båge.

Han skall befalla sina änglar
att skydda dig var du än går.
De bär dig på sina händer,
så att du inte stöter foten
mot någon sten.
Psaltaren 91

Verner von Heidenstam, ur diktsviten Ett folk
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Översikt Katarinaleden
Närkes Kil

Riseberga
Viby

Olshammar

Medevi
Övralid
Motala

Vadstena
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Katarinaleden
Pilgrimer från alla väderstreck färdades till Vadstena när det blev känt att
mirakel inträffade vid heliga Birgittas kloster när man bad om Birgittas
förbön. Hennes ryktbarhet spreds snabbt inte bara i Norden utan även
ute i Europa genom dotterkloster som anlades redan vid 1300-talets slut.
Birgitta fick aldrig se sitt kloster i Vadstena. Det var dottern, Katarina
Ulfsdotter, som blev den första ledaren i klostret sedan hon och hennes
bror Birger fört moderns kvarlevor från Rom till Vadstena år 1374, där det
nya klostret uppfördes.
Katarina hade levt med sin moder Birgitta i Rom under mer än tjugu år.
De hade inte levt i kloster, men levt ett klosterliv med bön, bikt, lydnad,
kyskhet och fattigdom enligt den ordning som Birgitta hade nedtecknat
efter inspiration från Kristus. Katarina kunde därför leda in klosterlivet i
Vadstena i de banor som hennes mor hade avsett.
Katarina hade också mognat till en andlig ledare med stor egen viljestyrka och lyskraft. Mirakel började ske också när man bad om Katarinas
förböner. Katarina blev känd och beundrad och bidrog också hon långt
efter sin död 1381 till att pilgrimer drogs till Vadstena i stort antal fram till
dess att klostren förbjöds och stängdes under reformationen.
När Vadstena under 1990-talet åter fick betydelse som pilgrimsmål anlades Klosterleden, som ger pilgrimen möjlighet att vandra till Vadstena
från nordost och från söder med anknytning i väster till pilgrimslederna
i Skaraborg, på andra sidan Vättern. Klosterleden från Söderköping till
Vadstena har numera uppkallats efter heliga Birgitta, Birgittaleden, och
fått ny sträckning mellan Vreta Kloster och Vadstena.
Nu utvecklas en pilgrimsled från norr mot Vadstena. Leden tar sin början i Närke vid Riseberga kloster med förlängning till Närkes kil. Möjlighet skapas att på sikt binda ihop Vadstena med Trondheim den vägen.
Denna nya pilgrimsled uppkallar vi efter Sankta Katarina. Det faller sig
naturligt eftersom Katarina som barn placerades en tid i Riseberga kloster för uppfostran och utbildning.
Katarinaleden är ett samverkansprojekt mellan Viby församling,
Strängnäs stift och Pilgrimscentrum i Vadstena, Linköpings stift.
Den här boken vill ge pilgrimen möjlighet att vandra, cykla eller färdas
med bil i de trakter där Heliga Birgitta och Sankta Katarina levde och
verkade på 1300-talet. Och samtidigt låta sig inspireras av deras spiritualitet.
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Viby

Etapperna Närkes Kil - Riseberga - Medevi

Viby kyrka

Närkes pilgrimscenter i Viby gamla prästgård har öppet på måndagar
under juni och augusti. För besök vid andra tidpunkter, kontakta via e-post
pilgrimscenter@viby.nu eller tel: 0582-66 06 10.

Viby kyrka är, liksom varje kyrka, byggd för eukaristin – nattvardsfirandet. Besökarens blick bör redan i den tidigaste kyrkan på platsen ha dragits till altaret där eukaristin firades.
I dagens kyrka är altaret om möjligt ännu mer centralt placerat. Den
näst mest centrala platsen i kyrkorummet intar predikstolen. Gud möter
sitt folk också genom sitt Ord.
Ingen vet säkert vad eller vem Viby kyrka är helgad åt. I folkmun har
den säkert alltid kallats Viby kyrka. Storklockans inskription och altaruppsatsen – bägge tillkomna när kyrkans patronat med all sannolikhet
fanns i minne – pekar dock på en särskild relation till det heliga korset
och den gamla högtiden ”Korsmässa om hösten” (14 september). Kyrkans egentliga namn kan alltså vara Heliga korsets kyrka.

I Viby Gamla Prästgård, Vretstorp finns Närkes Pilgrimscenter som arbetar
med pilgrimsfrågor i Närkedelen av Strängnäs stift. Prästgården erbjuder under sommaren enklare övernattning, caféverksamhet, seminarier,
omplåstring av skavsår och andhämtning i den historiska prästgårdsmiljön. Katarinaleden passerar Viby i sin sträckning mellan Riseberga och
Vadstena.
Viby församling har planlagt Katarinaleden från Närkes Kil till Medevi.
Från Medevi till Vadstena är Linköpings stift genom Pilgrimscentrum i
Vadstena huvudman för leden.
I denna bok ges endast översiktlig information om Katarinaleden från
Näkes Kil till Medevi. För kartor, vägbeskrivningar och tips om övernattning på dessa vandringsetapper hänvisas till Pilgrim i Närkes hemsida:
www.pilgrimnarke.se

Tacka herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Han leder mig på rätta vägar
sitt namn till ära.

Psaltaren 118

Psaltaren 23
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Deletapp Medevi - Kavelbäck

Etapp Medevi Brunn - Motala
Avstånd
Medevi – Övralid 10,5 km. Övralid – Varamon 8,3 km
Varamon – Råssnäskyrkan 6,2 km. Medevi – Motala/Råssnäs 25 km
Vägbeskrivning
Medevi - Kavelbäck, karta sid 34
Från bygatan i Medevi gå till vänster på landsvägen och följ den mot
riksväg 50. Strax före riksväg 50 ta lilla vägen till höger som går till Kalvsjö
gård. Gå genom gården och ta till höger på grusvägen ner mot Vättern.
Vid Vättern följ stigen åt vänster längs med stranden, söderut. Stigen går
i början över en stugtomt som sträcker sig ner till vattnet. Ser privat ut.
Men man får gå där. Följ stigen fram till vägen som går ut mot Tokanäset.
Där går du till vänster upp för en lång backe. Vid en gård, Kavelbäck, tar du
till höger mot Lemunda 5.
Kavelbäck - Övralid, karta sid 40
Följ landsvägen till T-kors och gå till vänster mot Övralid 2, upp för en
lång backe och vid vägvisaren Övralid till höger och du kommer fram till
Verner von Heidenstams Övralid.
Övralid - Varamon, karta sid 42
När du sedan fortsätter från Övralid går du strax före kafé Farfarsstugan
ner till höger på en grusväg. Följ grusvägen ner till asfaltsvägen där du
går till vänster. Följ asfaltsvägen nästan fram till motorleden. Gå till höger
in på grusvägen innan motorleden, gå sedan till vänster och följ vägen
ner till Vätterns strand där du går till vänster och följer gångvägen fram
till stranden i Varamon.
Varamon - Råssnäs/Motala, karta sid 44
I Varamon kan du antingen gå nära stranden (röda cirklar)på gångvägen fram till dess att asfalten upphör vid en ”våginstallation” och där
följa asfalterad gångväg till vänster som mynnar ut på Varamovägen där du går till höger, eller söka dig upp till Varamovägen och följa den (blå cirklar). Gå Varamovägen som övergår i Mariebergsgatan
och följ den fram till Agneshögsgatan. Gå till vänster på Agneshögsgatan drygt 100 m och gå till höger vid vägvisare mot Agneshögsgatan 75-77, passera vändplan och gå rakt fram på gångvägen som leder
fram till Råssnäskyrkan.

34

35

Medevi Brunn

Brunnskyrkan i Medevi

Vid slutet av bygatan i Medevi finns vandrarhem
36

Sägnen berättar att Sankta Katarina använde källan i Medevi. Särskilt
omtalas att hon rekommenderade fasta vid källan midsommartid. Katarina lär ha sänt kvinnorna från Ulvåsa hit för att dricka vattnet för att bli
fruktsamma.
Vadstena kloster blev 1383 ägare till källan.
Brunnsverksamheten vid Medevi började 1678 när läkaren Urban Hjärne analyserat vattnet i brunnen och funnit det vara en hälsokälla med
starkt kolsyrehaltigt vatten av samma slag som berömda källor i utlandet. Hjärne ansåg vattnet synnerligen livgivande och hälsobringande.
Källan är öppen dagligen under Brunnssäsong. Intresseföreningen
Medevi Brunn tillser att ”vattenflickor” serverar vattnet till Brunnens gäster.
Brunnsmiljön med dess många bevarade byggnader – bland annat
Högbrunnen från år 1809 – hör idag till våra mest betydande medicinalhistoriska monument. Bland övriga byggnader kan nämnas Stora
brunnssalongen, Brunnskyrkan, badhuset och Medevi Lasarett. De flesta
byggnaderna är byggnadsminnesförklarade.
Under sommarsäsongen ges dagliga konserter (utom måndagar) av
Medevi Brunnsorkester som är en traditionell svensk mässingssextett.
All musik framförs på originalinstrument som är från tiden kring förra
sekelskiftet.
Denna brunnsmusik kompletteras också med den så kallade Grötlunken, där alla är välkomna att deltaga att i lugn takt vandra efter den
marscherande orkestern på Stora gången. Grötlunken har anor från
1870-talet och har fått sitt namn efter den gröt med katrinplommon
som brunnsgästerna åt på kvällen. Efter måltiden ställde man upp sig
på Stora gången för att ”gå ner” gröten i magen till marschmusik varpå
Grötlunken tog vid.
1948 övertog Östergötlands landsting driften av Allmänna Lasarettet och Medevi blev en vårdinrättning för de gamla. Musik och brunnsorkester levde dock vidare och det traditionsenliga midsommarfirandet
fortsatte.
1966 förklarades Medevi Brunn som byggnadsminne. 1982 lade landstinget ner sin verksamhet. Sedan dess har Brunnen utvecklats till vad
den är i dag och på senare år varsamt upprustats. Medevi är nu en hotelloch konferensanläggning där också många fester och bröllop hålls. Här
finns Wärdshus och Schweizeri samt vandrarhem.
Intresseföreningen Medevi Brunn bildades 1983. Föreningens syfte är
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En källa med porlande vatten
På jorden finns en bestämd mängd vatten som går runt, runt i kretsloppet, årtusende efter årtusende. Livets vatten. Det vatten som jag druckit
av i dag.
Det är också dopets vatten. Vatten som renar, inte bara min kropp utan
också min själ.
Samma vatten som kvinnan vid Syraks brunn gav Jesus att dricka.
Kvinnan visste inte vem Jesus var och undrade hur han, en judisk rabbin
kunde be henne, en samarisk kvinna om vatten. (Judarna ville inte ha
något med samarierna att göra.)
Jesus svarade henne: Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen.
Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.
Joh 4:1-42

Högbrunnen med spatserlaven i Medevi
att hålla brunnens traditioner vid liv.
I Medevi Brunn finner besökaren både restaurang, café och STF vandrarhem och hotell. Se vidare medevibrunn.se och medevi.info.

Kristus, din Ande i oss blir en källa med porlande vatten!
Taizè

Namnet Medevi betyder platsen/källan mitt i skogen. Källan
har använts i nära 4000 år. Den
finns omnämnd som offerkälla
under stenåldern. Under medeltiden lydde den under Vadstena
kloster. Reformationen på 1500talet innebar att gamla hälsobrunnar stensattes och gömdes.
Föreningen Medevi Brunn håller
källan öppen dagligen för provsmakning under Brunnssäsongen.
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Deletapp Kavelbäck - Övralid

Övralid

Heidenstam ritade själv sitt hus på Övralid som en blandning av en
svensk herrgård, svensk biskopsborg och en italiensk villa.

Vägbeskrivning sid 35
40

Övralid var nationalskalden och nobelpristagaren Verner von Heidenstams sista hem. Han levde här mellan 1925 – 1940.
Verner von Heidenstam föddes den 6 juli 1859 på Olshammar i Närke
vid Vättern. Föräldrarna hette Magda och Nils-Gustav von Heidenstam.
Fadern konstruerade fyrar varav flera finns kvar längs Sveriges kuster,
bl.a. på Svenska högarna i Stockholms skärgård och Pater Noster utanför
Marstrand.
Verner von Heidenstam tillbringade somrarna på morföräldrarnas Olshammar och vintrarna i Stockholm där familjen var bosatt. Efter avslutad
skolgång reste Heidenstam runt i mellanöstern där han bestämde sig för
att utbilda sig till konstnär. Han gick på konstskola både i Rom och i Paris.
Han började samtidigt skriva och till slut tog skrivandet överhand och
1888 gav han ut sin debutbok Vallfart och vandringsår.
Heidenstams mest kända verk är de historiska romanerna Karolinerna,
Folkungaträdet samt Heliga Birgittas pilgrimsfärd. Han gav även ut en del
diktsamlingar såsom Dikter och Nya dikter.
I början av 1900-talet blev Heidenstam upphöjd till nationalskald i
och med sina historiska romaner. 1912 blev han invald i Svenska Akademien och 1916 fick han själv Nobelpriset i litteratur med motiveringen:
”Såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt
skede i vår vitterhet.”
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Deletapp Övralid - Varamon

På favoritplatsen under körsbärsträdet hade
Heidenstam vidunderlig utsikt över Vättern.
Heidenstam gifte sig 1880 med Emilia Uggla. Han var gift med henne i
tolv år och bodde med henne bl.a. i Schweiz, Italien och Frankrike. 1896
gifter sig han sig med Olga Wiberg på ön Blå jungfrun vid Kalmarsund.
Paret bosätter sig i Stockholm och lever där tillsammans i sex år. Heidenstam gifter sig för tredje gången 1903. Hustruns namn är Greta Sjöberg
och nu flyttar han till gården Naddö strax söder om Vadstena. Äktenskapet varar i tre år och 1916 säljer han Naddö.
Sedan bosätter sig Heidenstam i Danmark med sin nya bekantskap,
danskan Kate Bang.
Verner von Heidenstam köper 1923 gården Övralid och ritar huset
själv. Han vill att huset ska vara en blandning av en svensk herrgård, en
svensk biskopsborg samt en italiensk villa.
I september 1925 flyttar han in tillsammans med Kate Bang.
Verner von Heidenstam avled den 20 maj 1940 och är begravd vid sitt
Övralid.
Övralid är öppet under säsongen maj – augusti med guidad visning av
Heidenstams bostad. För grupper även annan tid efter överenskommelse
tel 0141-22 0036. Farfarstugan med servering är öppen samma tid.
Vägbeskrivning sid 35
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Deletapp Varamon - Råssnäs/Motala

Vandrarhem STF

Övralidspriset
Övralidspriset tillkom efter önskemål i Verner von Heidenstams testamente och ges till författare, essäister eller forskare med humanistisk
inriktning. Utöver en prissumma om 300 000 kronor får Övralidspristagaren en kopia av den medalj som Heidenstam fick på sin 60-årsdag av
Carl Milles 1919.
Efter den traditionella prisceremonin vid Heidenstams grav äter pristagaren middag med Stiftelsen Övralids styrelse i matsalen där menyn
alltid är densamma: Heidenstams stående födelsedagsmeny med röding
från Vättern, kyckling och till sist jordgubbar med vispad grädde.
Pristagare de senaste åren:
2006 – Ronny Ambjörnsson
2007 – P.C. Jersild
2008 – Anders Cullhed		
2009 – Kristina Lugn
2010 – Johan Svedjedal		
2011 – Carola Hansson
2012 – Per Gedin		
2013 – Lars Andersson
2014 – Nathan Shachar		
2015 – Bruno K. Öijer
2016 – Karin Johannisson
2017 – Ann Jäderlund
Verner von Heidenstams gravsten
på Övralid har inskriptionen:
HÄR
VILAR
STOFTET AV EN GAMMAL MAN
TACKSAM PRISADE HAN
DET OFATTLIGA
ATT DET FÖRUNNADES HONOM
GENOMLEVA ETT LIV
PÅ JORDEN
SOM MÄNNISKA

Vägbeskrivning sid 35
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Råssnäskyrkan i Motala
Den blå Madonnan
Jag ser på Maria, himladrottningen
med krona på huvudet och månen
och stjärnorna under sig. Hon bär
Jesus i sina armar, så liten men ändå
kung i Guds rike här på jorden och
över stjärnorna.
Guds rike är av en annan värld
men ändå så nära oss. Vi bär det
inom oss som en spegel av Gud. Vi
är Guds avbilder.
Där mellan himmel och jord står
vi, som en enda familj, längtande
efter den plats som är vårt ursprung.
Mattias Ellehammer, Råssnäskyrkan

Himmel och jord i Råssnäskyrkan

Den blå Madonnan.

Skulptur av Eva Spångberg

Kyrkfönstret ”Himmel och jord”
Jag låter blicken stanna inför kyrkfönstret ”Himmel och jord” ovanför
ljusbäraren i Råssnäskyrkan.
Solen är en bild för Guds nåd och godhet som strålar mot människorna.
Familjen står tillsammans på jorden och lyfter sitt spetsomgärdade rum
mot himlen. Människan bär både himmel och jord inom sig.
Gudssymbolen har solens ideala cirkelform som bara finns där i fönstret, men i människornas huvuden finns en ofullkomlig bild av den. (Ragnar Molins ord, Råssnäskyrkans arkitekt.)

De som bor vid jordens ändar häpna
inför dina mäktiga gärningar,
öster och väster fyller du med jubel.
Psaltaren 65
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Råssnäskyrkan ligger mitt i centrum på Motala Väster, där många
människor har vägarna förbi. Här finns möjlighet för en stilla stund i kyrkorummet.
I arbetet i Råssnäskyrkan finns tre nyckelord:
Öppenhet - mellan människor och inför Gud.
Lovsång - glädje och tacksamhet till Gud och hela Guds skapelse.
Tvivel - du får komma till Gud och dina medmänniskor med dina tvivel.
Utan kontrasten mellan ljus och mörker i livet skulle vi inte se någon
skillnad.
Råssnäskyrkan är en mötesplats för ”hela Guds folk”. Vi är glada att
få dela gemenskapen med människor i alla åldrar, sammanhang och
människor från olika kulturer.
Råssnäskyrkan är också ett hem för många av våra kristna systrar och
bröder från andra kyrkor utanför Sveriges gränser vilket syns i verksamheten på flera olika sätt.
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Etapp Motala - Vadstena
Avstånd
Råssnäskyrkan – Nya Motalabron – Västra Stenby – Vadstena 19 km
Vägbeskrivning
Från Råssnäskyrkan gå Råssnäsvägen till Agneshögsvägen, gå till höger
på den, gå under motorvägsbron och finn uppfarten till gång- och cykelbanan över bron. När du gått över bron följer du gångbanan åt vänster
(den andra avfarten för gångbanan), går över gatan och fortsätter på vägen som går på vänster sida av mot motovägen (alternativ A).
Om du vill undvika gå längs med motorvägen kan du gå upp i skogen
på grusvägen (alternativ B, blå ringar på kartan). Grusvägen delar sig
snart. Där går du åt vänster. Kommer fram till Ekhagavägen där du går till
höger. Efter ca 100 m gå
åt höger igen ner på en
Råssnäskyrkan
gång- och cykelväg som
leder ner till trafikplats
Södra Freberga.
Vid trafikplats Södra
Freberga gå mot Norrsten Ö.
Du kan sedan välja gå
enligt vägvisarna fram
till Västra Stenby kyrka
och sedan vända tillbaka eller gå direkt mot
Hagebyhöga och däriB
från följa vägvisarna till
Vadstena.
Karta över Vadstena
finns
på sidan 52.
A
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Västra Stenby
Två källor bär Birgittas namn i trakten kring hennes hem på Ulvåsa. Den
ena ligger på Ulvåsas egna ägor, den andra ligger nordväst om kyrkan
i Västra Stenby. Där ska den heliga Birgitta ha vilat när hon gick mellan
Ulvåsa och Vadstena. Hon var törstig och stack ner ett finger i marken.
Upp flödade vattnet i källan.
I Västra Stenbys kyrkas torn, som är det enda som återstår av den gamla kyrkan, kallad Kälvesten, finns också en kammare som kallas heliga
Birgittas kammare. I den ska hon ha vilat sig på vägen till och från Vadstena. Det finns andra uppgifter som tyder på att hon övernattat här, och
i en inventarieförteckning från 1600-talet upptas sängkläder. Kanske har
kyrkan fungerat som ett härbärge.
Vill du besöka V Stenby kyrka får du upplysningar om öppettider på
telefon 0141-203300 helgfri vardag mellan kl 9-12.
Västra Stenby kyrka

Hagebyhöga kyrka

50

Hagebyhöga
Kyrkan, ursprungligen av romansk typ och byggd under 1120-talet, ombyggdes under medeltiden, bland annat genom valvslagning och större
fönster.
Man antar att kyrkan byggdes på beställning av en lokal storman, en
teori som bland annat styrks av att en emporvåning finns i tornet. Den
medeltida ombyggnaden, förmodligen tillkommen under 1420-talet
och sannolikt under ledning av Sune murmästare, förmodas ha utförts
av samma personer som vid denna tid även valvslog Vadstena klosterkyrka, något som kan ses i de båda kyrkornas likartade dekor.
Här vid Hagebyhöga såg pilgrimerna, som kom hit långt före oss, Vadstenas silhuett framför sig. Vid klart väder kunde Klosterkyrkans tornspira
skönjas. Syns den även idag?
I en av sina visioner liknar Birgitta Klosterkyrkan vid Maria som bär Kristus i sig.
Vid åsynen av Klosterkyrkan tog många av sig skorna i vördnad och
vandrade barfota in till staden. Vördnad kan också jag känna - även om
jag går vidare i mina vandringskängor.
Jag får glädja mig åt att snart få gå in i Vadstena, Jungfru Marias, den
heliga Birgittas och Sankta Katarinas stad.
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Vadstena
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S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae

Pilgrimscentrum

Klosterkyrkan

Vadstena

©Vadstena kommun 2014

Visionen om en vingård
När Heliga Birgitta och Ulf kommer hem från pilgrimsfärden till Santiago
de Compostela börjar en ny tid i deras liv. De flyttar till ett hus nära Alvastra kloster. Birgitta blir dock änka ganska snart därefter och får ett arbete utanför hemmet, hos kung Magnus och drottning Bianca, i Vadstena
kungsgård/slott. På resorna mellan Alvastra och Vadstena, ca 4 mil, kom
hennes ungdomstankar tillbaka: klosterlivet.
I en mängd gudomliga uppenbarelser – alltså något hon uppfattade
som ord från Gud själv, Jesus, Jungfru Maria och andra gestalter – fick
hon bland annat veta att hon skulle bygga en Vingård i Vadstena. Vingård
är en bra bild för det som skulle växa fram: ett kloster och en mötesplats.
60 systrar och 25 bröder skulle skapa en miljö – en vingård – både för sig
själva och för alla pilgrimer som Heliga Birgitta visste skulle komma dit.
Bilden av Vingården påminner om Bibelns berättelse om Lustgården,
Paradiset, där kvinnor och män samarbetar, räknar med varandra och låter andra kvinnor och män bidra bland annat med sin närvaro. Ibland
eller snarare oftast räcker närvaron.
Förverkligandet av sin vision fick Birgitta aldrig se. Det var hennes dotter, Sankta Katarina, som fick göra arbetet på plats och dessutom bli den
i praktiken första abbedissan.
Så är det många gånger för oss alla: vi får bidra till helheten men inte
alltid se slutresultatet. Men här kan vi bli påminda om något mycket
glädjefyllt: vi behövs för helheten. Ibland får vi vara den som avslutar det
andra har påbörjat. ”Det anstår inte den vise att ha bråttom”, sa Jungfru
Maria till Birgitta i en uppenbarelse.
På vilket sätt kan jag se att andra har lagt grunden för mig?
Och att ”jag får så där andra får skörda”?
Vad är min vingård?
Min närvaro – vågar jag glädjas åt att andra behöver mig?
Herre, visa mig din väg
och gör mig villig att vandra den.
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Klosterkyrkan

Klosterkyrkan i Vadstena blev
färdig 1430. Den är byggd
helt enligt heliga Birgittas
anvisningar av slät gärning,
ödmjuk och stark.

Tre kvinnor vid Klosterkyrkans ljusbärare

Sankta Katarina, Sköna Madonnan och heliga Birgitta

Till den som går in i Klosterkyrkan genom Förlåtelsens port säger den heliga Birgitta: Genom Förlåtelsens port må alla världsmänniskor gå in, ty var
och en som går in genom den porten med förkrossat hjärta och med viljan
att bättra sig skall få hjälp i frestelserna, styrka till att göra det goda, andakt
i sin bön, förlåtelse för sina synder och vishet i sitt handlande.

Rakt fram i Klosterkyrkan står Jungfru Maria med barnet, ”Sköna madonnan”. Strax ovanför i en nisch står Sankta Katarina. I det höga fönstret
därovan strålar heliga Birgitta.
I Klosterkyrkan kan man be. Här vid Jungfru Maria är böneplatsen för
den dagliga vespern. En plats för stillhet, eftertanke och förbön - också
när som helst när det passar mig.
För Birgitta var det naturligt att hennes orden, Vår Allraheligaste Frälsares orden, ”Ordo Sanctissimi Salvatoris” skulle hedra Guds moder, Maria.
Hur gör man det? frågade Birgitta. Maria svarade henne:
”Jag är himmelens drottning. Du är full av oro över hur du bör prisa mig.
Må du vara helt viss om, att varje lovsång till min son är en lovsång till mig.”
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Den heliga Birgittas relikskrin
Klosterkyrkans valv med Kristi fem sårmärken
I Klosterkyrkan påminns vi om att Kristus möter oss i vårt lidande. Vi ser
Kristi fem sårmärken i takvalven.
Klosterkyrkan kallas ibland ”palm-kyrkan”. Pelarvalven liknar palmkronor smyckade med vegetativa blomstermotiv, en oas för besökaren,
pilgrimen. Där palmer växer finns alltid en rinnande källa, där är en rastplats.
I Klosterkyrkan finns ett rikt och varierat gudstjänstliv som fyller dagen
och bärs av Pilgrimscentrum och Vadstena församling tillsammans. Här
finns många ideella och engagerade människor som funnit sitt andliga
hem i klosterområdet och här finns ett gott ekumeniskt klimat.
Vadstena församling präglas av det stora besökarantalet och utmaningen att både vara bra mottagare och värdar parallellt med vanligt församlingsarbete. Här finns ett omfattande ungdomsarbete med många
engagerade och ett rikt musikliv. Trots idyllen i den lilla staden finns stora diakonala utmaningar, men också många hjälpande händer.
I klosterområdet samverkar Birgittasystrarna med Vadstena församling
och Pilgrimscentrum, Klostermuseet och folkhögskolan. För pilgrimerna
finns Pilgrimscentrum som en modern mötes- och samlingsplats.
Birgittas vision lever än! Vadstena är en Herrens vingård!

Har du tänt ett ljus vid någons grav någon gång?
Också vid helgonskrin brinner ljus. Här vilar kvarlevor av den heliga
Birgitta, hennes dotter den saliga Katarina och delar av klostrets övriga
reliksamling. Det är spåren av människor som själva varit ljusbärare,
människoliv som Kristusljuset fortfarande lyser genom. När vi kommer
till ett helgonskrin faller det ljuset också på oss.
När vi tänker på Birgitta och Katarina kan vi ana detta märkliga: Alla är
vi på något sätt nådens kärl, Kristusbärare. Men viktigast av allt: Kristusburna.
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Med den heliga Birgitta ber vi:
Visa mig Herre din väg
och gör mig villig att vandra den.

S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae

Pilgrimscentrum

S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae

Pilgrimscentrum i Vadstena

Det nuvarande klostret i Vadstena, S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae, grundades 1935, de första åren som ett vilohem. I klostret finns i dag åtta systrar. Abbedi är ordet för ett kloster som leds av en abbedissa eller abbot.
Birgittasystrarnas orden, Vår Allraheligaste Frälsares orden, med den
latinska förkortningen O.Ss.S. grundades på 1300-talet av den heliga Birgitta just här i Vadstena.
Dagordningen har den gamla klosterrytmen: bön - arbete - bön. Att
‘bön’ står först, betyder att systrarna prioriterar just den delen av livet.
Det tar sig uttryck i deras gemensamma tidegärd på bestämda tider under dagen. Deras kloster kallas därför för ett kontemplativt kloster. För
att kunna genomföra detta, har de valt att leva inom ett begränsat område, klausur, och att inte utföra arbeten utanför klostrets tomtgränser.
Klostrets kyrka, S:ta Birgittas kyrka, är samtidigt den katolska församlingens kyrka. Den är öppen för alla under tidebön och övriga gudstjänster.
Systrarna har ett gästhem. Du är välkommen till gästhemmet om du
längtar efter en rofylld plats att dra dig undan på för några dagar i stillhet
och eftertanke.
Några gånger om året leder systrarna en “birgittinsk besinningshelg”,
då de med hjälp av texter av den heliga Birgitta reflekterar över ett visst
tema. I fyra meditationsinledningar ger systrarna vägledning till egen eftertanke och besinning.

Pilgrimscentrum i Vadstena ligger alldeles intill pilgrimsmålet Klosterkyrkan.
Här finns gästhem med flerbäddsrum. Du kan laga mat i något av
självhushållsköken eller äta på någon av stadens många restauranger.
Pilgrimscentrum är öppet året runt. Här finns bokcafé, pilgrimsshop
och informationsservice inrymt i en före detta bageribyggnad.
Gudstjänster hålls regelbundet vardagar i Klosterkyrkan eller i Pilgrimscentrums kapell i Mariagården med mässa 8.00 och tidebön 9.00,
12.00 och 15.00.
Enskilda och grupper inbjuds till bön, pilgrimsvandring, retreat, pilgrimskurs, livsåskådningssamtal, vila och rekreation. Pilgrimscentrum
vill erbjuda en miljö där man kan fördjupa relationen till Gud, andra och
sig själv.
Pilgrimscentrum drivs av Svenska kyrkan, Linköpings stift, med ekumenisk inriktning.
På Mariagården erbjuder Pilgrimscentrum en retreatmiljö som inbjuder till gemenskap och tid för egen reflektion och eftertanke.
Till Mariagården är också församlingsgrupper välkomna som söker
en gemensam upplevelse med enkelhet, tystnad och delande i en lugn,
klosterlik miljö med ett levande gudstjänstliv.
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Sankta Katarinas betydelse
Birgittas följeslagare
Redan efter några veckor i Rom ville Katarina återvända till Sverige. Men
Birgitta frågade henne om hon för Kristi skull ville stanna kvar och ”uthärda allehanda mödor och besvär”. Upptänd av Anden sägs Katarina ha
svarat att ”om det behagade Kristus, så ville hon gärna överge inte bara fäderneslandet, vänner och anhöriga, rikedomar och nöjen, utan till och med
sin make, som hon älskade mer än sin egen kropp”.
Sedan uppenbarade sig Kristus för Birgitta och sade: ”Din dotter Katarina är den person, som jag har lovat dig till trogen medarbeterska i de
uppdrag som kommer att lämnas dig från himmelen.”
I samma uppenbarelse fick Birgitta reda på att Katarinas man Egard var
svårt sjuk och snart skulle dö.
Katarina stannade. Men hon blev snart rädd för det ovana och begränsade livet i Rom och ville återigen resa tillbaka till friheten i Sverige. Kristus visade sig då för Birgitta och uppmanade henne säga till Katarina att
hon nu blivit änka och att det var nyttigare för henne att stanna kvar än
att återvända hem. Kristus skulle så småningom sända henne till Sverige
när hon blivit beredd för den gärning, som han ”av evighet förutsett” för
henne.
Efter det hände en hel del med Katarina. Hon mognade och växte till i
vishet. Efter sin moders död kunde hon träda fram och förkunna frimodigt och vältalighet ”Guds vittnesbörd bland furstar och lärde”. Påven Urban utbrast när hon hade talat inför honom och kardinalerna: ”O dotter,
du har i sanning druckit din moders mjölk!”

Birgittinorden

Birgitta, Katarina och troligen Birger på pilgrimsfärd.
Kalkmålning från 1514 i Hargs kyrka, Uppland.
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Efter Birgittas död i Rom 1373 fördes hennes kropp till Vadstena av Katarina, brodern Birger och de båda biktfäderna Petrus av Skänninge och
Petrus av Alvastra.
När Katarina kom till Vadstena i juli 1374 togs hon emot med jubel av
bröderna och systrarna och övertog ledningen av klostret utan att vara
vald till abbedissa eller ens vigd till nunna.
Påven Urban V hade givit tillstånd till att uppföra klostret. Redan på
våren 1375 begav sig Katarina tillbaka till Rom med en samling mirakelberättelser för att genomdriva moderns helgonförklaring och få påvens
definitiva stadfästelse av birgittinernas klosterregel.
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Birgittas gravfölje för henne åter till Vadstena. Katarina och Birger leder
den långa färden genom Europa från Rom. Petrus av Alvastra och Petrus av
Skänninge går med bibel och rökelse bredvid kistan.

Katarina stannade nu fem år i Rom. Påven Urban VI stadfäste birgittinordens konstitution 1378. På hennes begäran fick också ordensregeln
gälla inte bara i Vadstena utan också i andra kloster. Vadstena kunde anlägga dotterkloster. Därmed började birgittinorden spridas ut i världen.
Tryggve Lundén säger i inledningen till Vita Katherine: ”Om Birgitta
blivit inspirerad att grunda Vadstena kloster och blivit inspirerad till klosterregeln och till klosterliturgin, så är det Katarina som givit upphov till
birgittinorden.”
Man kan också se det som att birgittinorden kunde ”överleva” reformationen genom att dotterkloster hade stiftats i länder där klostren inte
förbjöds. Det första dotterklostret, Syon Abbey, grundades 1406.
Innan kyrkan splittrades fanns i Europa omkring 70 birgittinkloster.
Klostret i Vadstena stängdes 1595. De sista nunnorna fann ingen annan
möjlighet än att lämna landet och resa till Gdansk (Danzig), där närmaste
birgittinkloster fanns, för att kunna fortsätta leva i kloster.
Genom Elisabeth Hesselblads försorg öppnades 1935 ett ”vilohem” i
Vadstena med systrar från ”den svenska grenen” av birgittaorden som
hon grundat i Rom 1912. Det blev början till birgittinernas återkomst
till Vadstena. Så småningom kom 1963 systrar från ”den gamla grenen”
till Vadstena från Abdij Maria Refugie i Uden, Nederländerna. De hade
med sig det ursprungliga birgittinska officiet, tidegärden, och den gamla
regeln med sedvänjeboken. Klostret fick tillbaka sin ställning som abbediss-kloster 1991.

Helgonförklaringen av Birgitta

Folkungaättens palats i Vadstena byggdes under 1200-talet.
Under slutet av 1300-talet byggdes palatset om enligt anvisningar som den heliga Birgitta fått i sina uppenbarelser. Katarina blev i praktiken klostrets första abbedissa.
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Med helgonförklaringen av Birgitta gick det inte riktigt lika bra under Katarinas vistelse i Rom. Processen drog ut på tiden. Katarina fick till stånd
förnyade undersökningar av Birgittas mirakler i Sverige och Italien och
samlade in ytterligare uppgifter för att påskynda kanonisationsprocessen
som till slut inleddes i mars 1379. Katarina bidrog själv med utförliga vittnesmål. Men den stora schismen inom kyrkan fördröjde kanonisationen.
Katarina lämnade Rom 1380 och återvände till Vadstena utan att ha
fått sin moder Birgitta helgonförklarad men med påvens löfte att han
skulle fullgöra det som återstod.
Katarina var då sjuk och avled den 24 mars 1381 i Vadstena kloster.
Hennes moder Birgitta helgonförklarades den 7 oktober 1391.

Nycklarna till klostret – sedvänjeboken
Katarina hade i tjugo år levt enligt Birgittas klosterregel i Rom. När hon
kom till Vadstena efter moderns död och tog över ledningen av det nya
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klostret hade hon därför djup erfarenhet av hur både det andliga och det
praktiska livet i klostret skulle utformas, nycklarna till klostret. Det räcker
inte att skriva en regel, den måste levas också. Och det kunde Katarina.
Efterhand skapades en tradition som nedtecknades på 1480-talet ”till
nunnornas upplysning”, sedvänjeboken eller Lucidariet. Traditionen levde
vidare och fördes från Vadstena till Tallin, vidare till Lübeck och sen till
Stralsund och klostret i Uden och så tillbaka till Vadstena. Numera heter
boken ”Seder och bruk” och ligger alltjämt till grund för livet i Vadstena
kloster. I boken regleras bönelivet, det praktiska arbetet och hur sysslorna i klostret fördelas mellan systrarna.

För sin samtid
Katarina mognade under åren tillsammans med sin moder Birgitta till en
andlig ledare med stor egen viljestyrka och lyskraft. Under skedde när
man bad om Katarinas förböner. Katarina blev känd och beundrad av sin
samtid och bidrog också hon långt efter sin död 1381 till att pilgrimer
drogs till Vadstena i stort antal fram till dess att klostren förbjöds och
stängdes under reformationen.

Bön till Sankta Katarina –
från oss som står där lite bakom
Du stod där alltid - lite bakom din mor. Du fanns där, i enkel anspråkslöshet. Du såg det som behövde göras. Och du gjorde det som behövde
göras.
Du var lojal mot Gud och mot din mor och mot de uppgifter som gavs
dig. Du såg till att fullfölja det som satts igång - av andra.
Du ville som din mor hela kyrkan och de människor du mötte. Vi ser att
ditt arbete fortfarande bär frukt.
Men det var mycket som inte blev fullbordat för dig i ditt eget liv - när
du levde i tiden.
Vi som inte står där längst fram, vi som är lite bakom, vi kan känna igen
oss i dig. Och vi kan se att det vi gör också är viktigt, att det finns en mening i det - liksom med våra liv. Även om vi ofta känner att allt inte alltid
är precis så som vi önskar att det skall vara.
Bed för oss Sankta Katarina – om klarsyn, mod och uthållighet!

För oss
Det har skrivits om Katarina att hon aldrig fick fullfölja något. Äktenskapet fullbordades aldrig, hon var inte hos sin man när han dog, hon
avlade aldrig klosterlöften, han valdes aldrig till abbedissa och hon fick
aldrig se invigningen av sitt kloster. Moderns kanonisation förblev oavslutad. Katarina var för sjuk för att kunna ta emot kommunionen under
sin sista tid. Tänker man så här har man glömt att det är vägen som är
mödan värd.
Vi kan tacka Katarina för att birgittinerorden lever och har ett stort antal kloster på tre kontinenter.
Vi kan inspireras av Katarinas ödmjukhet, lydnad, tystnad, barmhärtighet, generositet och tålamod, några av Andens frukter (Galterbrevet
5:22-23).
Vi kan reflektera över vad de tre attributen som förknippas med helgonet Sankta Katarina betyder för oss - i våra liv:
Liljestängeln - renhetens symbol
Lampan, ljuset - den brinnade anden
Hinden - barmhärtigheten
Vi får fira Katarina den 2 augusti på hennes högtidsdag i katolska kyrkan. Den dagen är uppkallad efter henne. Dagen fick bära namnet Catharina, numera Karin.
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Sankta Katarina. Detalj ur altarskåp i
Njutångers kyrka, Hälsingland
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Om Katarinaleden
Hitta på Katarinaleden
Leden är inte markerad i terrängen. Du finner vägen med hjälp av kartor
sträckan Närkes Kil - Medevi på www.pilgrimnarke.se och sträckan
Medevi - Vadstena i denna bok.

Övernattning
Närkes pilgrimscenter i Viby gamla prästgård har öppet på måndagar under juni och augusti. För besök vid andra tidpunkter, kontakta via e-post
pilgrimscenter@viby.nu eller tel: 0582-66 06 10. Prästgården erbjuder
under sommaren enklare övernattning, caféverksamhet och seminarier.
Tips på övernattning Närkes Kil - Medevi finns på www.pilgrimnarke.se.
I Medevi finns vandrarhem och hotell:
www.medevibrunn.se/bo-hos-oss/
I Motala finns vandrarhem, pensionat och hotell. Du kan söka på nätet
efter det som passar dig. I Varamon finns STF vandrarhem på Skogsborgsgatan 1, tel +46-14157436, e-post: skogsborg.vh@telia.com.
I Vadstena finns många möjligheter:
Pilgrimscentrum Vadstena, gästhem, tel 0143-105 71,
pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
www.pilgrimscentrum.se
Birgittasystrarnas gästhem, Vadstena, tel 0143-109 43,
www.birgittaskloster.se
guesthouse@birgittaskloster.se
Vadstena folkhögskola, www.vadstena.fhsk.se
Vadstena Klosterhotell, tel 0143-315 30, www.klosterhotel.se
Du kan också fråga församlingarna om att få övernatta i kyrka eller församlingshem. Kontakt får du genom att söka församlingen på nätet.
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Källor
Tryggve Lundéns inledning till Vita Katherine, Bokförlaget Pro Veritate,
Uppsala 1981
Vita Katherine, levnadsteckning över Sankta Katarina sammanställd av
generalkonfessorn i Vadstena kloster Ulf Birgerson under 1420-talet,
Bokförlaget Pro Veritate, Uppsala 1981
Den stora kyrkofesten för Sankta Katarina i Vadstena år 1489, Kungl.
Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 27, Stockholm 2004
Emilia Fogelklou: Birgitta. Bonniers 1955
John Chapman: Allt är bra när allt känns fel, Artos & Norma bokförlag och
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Wikipedia
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Bilder
Omslagsbild: Sankta Birgitta och Sankta Katarina. Detalj ur altarskåp
i Högsby kyrka, Småland, slutet av 1400-talet. Foto Lennart Karlsson,
Statens historiska museum.
Sidan 6 Ikon skriven av Lisa Chemnitz, 2014
Sidan 10 Detalj ur altarskåp i Trönö gamla kyrka, Hälsingland.
Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museum.
Sidorna 14 och 68 Detalj ur altarskåp i Nicolai kyrka, Arboga.
Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museum.
Sidan 18 Ur fjärde bandet av den heliga Birgittas uppenbarelser i Tryggve Lundéns översättning
Sidan 60 Kalkmålning i Hargs kyrka. Foto: Arto Tanskanen, Frösåkers församling
Sidan 62 Kalkmålning i Tensta kyrka. Foto: Henrik Wannfors
Sidan 65 Detalj ur altarskåp i Njutångers kyrka, Hälsingland. Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museum
Övriga bilder: Pilgrimscentrum i Vadstena
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Sankta Katarina, Jungfru Maria och Heliga Birgitta.
Detalj ur altarskåp i Nicolai kyrka, Arboga.

Slutord
Vi låter Ulf Birgersson avsluta vår berättelse om Sankta Katarina:
”Den vördnadsvärda fru Katarina dog i Vadstena kloster söndagen den 24
mars år 1381, dagen före Marie bebådelsedag, och dagen efter denna högtid begrovs hon hedersamt. Vid hennes grav och till hennes heliga åminnelse
inträffar många välgärningar för dem, som fromt beder därom, genom
Dens gåva, som i all evighet är lovvärd och underbar i sina helgon. Amen.
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