
Ordföranden har ordet

”Blomstertiden har kommit och besö-
kare lockas till den sköna klosterplat-
sen vid Mälaren. Intresset hittills har
faktiskt varit ovanligt stort. Det ver-
kar som vårt informationsarbete bör-
jar bära frukt!

Glädjande är även att anmälningar
till Klostersymposiet nu börjat ström-

ma in. Uppmuntrande är även att Föreningens idoga
arbete inför Symposiet möts av så stort gensvar.

Den 28 maj hade vi t ex förmånen att få informera
Kommunfullmäktige i vår hemkommun Strängnäs om
klostret och symposieplanerna med positiva reaktioner
som följd. Vetenskapsradions reportage om Vårfruberga
har även det mötts av glada kommentarer.

Med detta i ryggen går Föreningen med ökat självför-
troende in i det slutliga detaljarbetet inför den 18-19
augusti.

Men innan dess hörs vi av igen.”
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testamenterar är kvinnor, men det finns också mån-
ga män i detta material. Jag vill hävda att kvinnorna
hade möjlighet att vara relativt självständiga aktörer
i dessa sammanhang, även om beslut ofta togs inom
en krets av människor.

- Det är helt uppenbart att det finns mycket ange-
lägen forskning kring Vårfrubera kloster och bygden
kring Strängnäs som ännu inte är gjord. Det skulle
vara fantastiskt om symposiet kunde leda till att
Riksantikvarieämbetet satsade på utgrävningar i om-
rådet.

- Det skulle också vara roligt om vi kunde diskutera
hur vi ska få studenter och doktorander att ta sig an
forskning om tidigare medeltid och om Vårfruberga
kloster. Det är trots allt studenterna som är framti-
den.

. Jag skulle mycket väl kunna fortsätta att forska
kring Vårfruberga kloster. Det jag själv har varit
mest intresserad av är kvinnors makt under medelti-
den.

Det skulle också vara roligt att gå in på frågan om
hur man levde på ett mer vardagligt plan i Vårfru-
berga, men då skulle mina kunskaper som
historiker behöva kompletteras av en arkeolog, efter-
som mycket av materialet om det ligger och väntar
under jord.

Forskarpresentation 3

Louise Berglund
är fil dr och historielektor vid
Öebro Universitet och har inrik-
tat sin forskning bl a mot
medeltidens kyrkoliv ur politisk
synvinkel.

- Jag tror att forskningssymposiet i sig stimulerar till
ny forskning om klostret, och kommer att fungera
som en mötesplats för dem som forskar om dessa
ting och människor som är intresserade av Vårfru-
berga kloster i sig, av cisterciensordens historia och
av medeltidsforskning i stort.

- I mitt bidrag hoppas jag kunna diskutera hur
Vårfruberga blev ett nav för många olika männis-
kor, som knöt relationer till klostret.

- Jag kommer framför allt undersöka testamenten
och utifrån dem diskutera hur vi kan se på dessa
relationer: vad innebar det att testamentera till
Vårfruberga? Vad innebar det att välja sin gravplats
där? Hur ska vi förstå det faktum att testamenten
ofta innehöll många gåvor till många olika kyrkor
och kloster? Vilka band och kontakter knöts mellan
människor och institutioner under medeltiden? Inte
minst är det här intressant eftersom Vårfruberga
kloster var ett nunnekloster, och många av dem som
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Stort intresse på Kultur12

När Kultur12, den stora kulturdagen i centrala
Strängnäs, arrangerades var självklart Föreningen
Vårfruberga Kloster med. Vi representerades av
”nunnor” som informerade om föreningen och dess
olika aktiviteter. Stort intresse var det för Pilgrimsle-
den och det kommande symposiet. Dessutom fick
föreningen en ny medlem.

Våra ”nunnor” Märit Melbi, Siv Jonsson, Gunnel
Folkegård och Susanne Siiberg väckte uppmärksam-
het och lockade många besökare. Bernt Jonssons
alla gratislotter gick åt och därmed alla vinster.

Kommunfullmäktige fick snabb-
lektion i klostrets historia

Inför kommunfullmäktige i Strängnäs fick David
Damell, föreningens ordförande, den 28 maj tillfälle
att under tio minuter berätta om Vårfruberga klos-
ter och föreningens övriga verksamhet

Auditoriet fick en sammanfattning av klostrets his-
toria, dess betydelse och den potential som ruinplat-
sen vid Mälarens strand kan ha i framtiden.

David avslutade med att påminna om det viktiga
symposiet som äger rum i augusti.

Föreningen har framfört sitt tack till kommunen för
att ha fått den här möjligheten att informera om en
företeelse och verksamhet, som för många fram tills
nu varit litet okänd.

Se David berätta om Vårfruberga kloster och sympo-
siet på www.webservice.se/player/skf/kf120528

Föreningen har sålt sitt första
pilgrimspaket

Först ut att köpa föreningens pilgrimspaket var Ka-
fjärdens Församling i Eskilstuna. Drygt tio personer
deltog i vandringen som utgick från Kinger i Vansö
där deltagarna först stärkte sig med kaffe/te och
smörgås. Vandringen med guider gick bland annat
via Bergshammar till Fogdö kyrka, vidare till Vårfru-
berga klosterruin, Husbytorpet, Vansö kyrka och
slutligen åter till Kinger. Längs vägen var det dricka-
paus samt buffélunch i Fogdö sockenstuga.

Intresserad av vårt pilgrimspaket, som vi fick beröm
för av de första vandrarna? Hör av dig till Bernt
Jonsson, tfn 0152-200 56!

"alle maen, som thette breff se eller
høre" - brev till och från  Vårfruberga
kloster

Det är den korrekta, och verkligt in-
tresseväckande titeln på doktoranden
och språkforskaren

 föreläsning under vårt kloster-
symposium. Dessvärre kom inte
denna med i vårt program.


