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Ordföranden
har ordet
Förberedelsearbetet inför
Symposiet i augusti ökar i
intensitet. Precis som det
skall vara!

Vi hörs i radion 24 maj!

D
Fredagen den 27 april spelade Vetenskapsradion in ett program om vad som skall hända
framöver kring vårt kloster. Skall sändas den 31
maj. Håll öron och ögon öppna. Hoppas på
stort genomslag!

Symposieinbjudan är för övrigt klar och håller
nu på att distribueras. Intresserade har faktiskt
redan börjat höra av sig. Känns fint!
Snart kommer även vår nya klosterbroschyr att
gå i tryck. Mycket är på gång. Stimulerande,
minst sagt!

Fr v programledaren Tobias Svanelid, Louise Berglund, David Damell och Lars Adolfsson.

Forskarpresentation 2
Teol dr Stina Fallberg
Sundmark
Stina är även fil mag i konstvetenskap och arbetar som lektor i
kyrko- och missionsstudier vid
Uppsala Universitet.

- Det ska bli roligt att få komma till Vårfruberga
och att träffa såväl forskarkollegor som en intresserad allmänhet.
- Jag kommer med fokus på den vanlige sockenbon under medeltiden att visa hur kyrkan
följde alla människor genom hela livet, från
dopfunten till graven.

- En av huvuduppgifterna inom forskningen är
att sprida resultaten och det är glädjande att en
symposievolym är planerad.

Tobias Svanelid från Sveriges Radio/Vetenskapsradion Historia besökte den 27 april klosterruinen för att göra ett reportage om klosterlivet och klostrets historia men också om vårt
forskarsymposium den 18-19 augusti och om
vår pilgrimsled.
Från föreningen deltog dess ordförande David
Damell och kyrkoherde Lars Adolfsson samt
Louise Berglund från Örebro universitet, som
blir en av forskarna/föreläsarna på symposiet.
Tobias Svanelid menar att det finns ett stort
intresse i Sverige för medeltiden och därmed
också klostrens funktion och betydelse. Han
tyckte att besöket på Fogdön var givande och
att de medverkande hade mycket intressant att
bidra med.
Programmet planeras att sändas torsdag 24 maj.
kl 13.20. På programmets hemsida kan man
lyssna i efterhand och få litet mer kött på
benen.

Dag Lundin fann ledmotivet i
FoGDö!

- Det är lyssnarvänligt och ger en tidsstämning,
menar Dag.
Musiken är byggd kring en latinsk text av Bernhard av Clairvaux. Den är förtjänstfullt översatt
till svenska av kyrkoherden i VårfrubergaHärads församling Lars Adolfsson.
Bernhard av Clairvaux var cistercienserordens
främste ledare, samma orden som nunnorna i
Vårfruberga tillhörde. En liten skulptur av den
unge Bernhard finns dessutom att beskåda i
Fogdö kyrka.
Så Dag Lundins lilla musikstycke väver alltså
samman många trådar fästa vid Fogdön.

Strängnästonsättaren Dag Lundin fick i vintras
frågan om han ville bidra med musik till forskarsymposiet i augusti.

- Ja, jag såg det som en intressant uppgift och
var glad att få frågan. Jag förstår att symposiet är
en stor sak för Strängnäs och inte minst för
klosterföreningen. Därför satte jag igång och
funderade på hur jag skulle lägga upp det hela.
- Jag fick ganska stränga ramar att hålla mig till
när gällde form och längd. De speciella förutsättningarna hängde bland annat ihop med instrument, det vokala, texten och så vidare.
- Att hålla sig till den klostertidens musik var
rätt självklart. Jag har därför anknutit till gregorianska sånger. Men det fick inte bli något
plagiat utan skulle vara unik musik.
- När jag skulle skriva musiken såg jag ordet
Fogdö framför mig. Och noterade att här fanns
noterna F G och D! Dessa fick sedan bilda ledmotivet i min lilla komposition. Lite roligt faktiskt!
Musiken som Dag skrivit består av fem korta
verser med mellanspel. Totalt är stycket drygt
sex minuter långt.

Program med
inbjudan ute
nu
Nu finns symposieprogrammet att hämta
i t ex Multeum, i kommunhusets reception, vårdcentraler, ICA Granbecks i
Fogdö och på andra ställen.
Programmet finns också som pdf på föreningens hemsida att ladda ned och skriva ut. Programmet innehåller en kort presentation av deltagande forskare samt en talong där man kan
anmäla sig till de olika symposierna. På hemsidan finns också ett formulär där man kan anmäla sig direkt.
Man kan delta i hela programmet eller bara på
enstaka föreläsningar. Eftersom antalet platser
är begränsat bör man anmäla sig i god tid.
- Intresset är stort, säger David Damell. Vi har
fått många förfrågningar redan, inte minst från
andra klosterföreningar och forskare runt om landet. Jag hoppas
att platserna räcker till alla.
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