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Föredrag den 19 maj 2016 
Sankt Josefsföreningen, Stockholm 

 

Den birgittinska klostertanken 
Av f. Ingvar Fogelqvist 

 
Detta föredrag behandlar till större delen klostertanken hos den saliga Maria 
Elisabeth Hesselblad, vårt blivande helgon. Men för att kunna förstå henne och 
hennes birgittinska insats måste man ta med även hennes stora föregångare, 
den heliga Birgitta.    
 

Heliga Birgittas klostertanke 
Det var den 1 maj år 1346 som kung Magnus Eriksson testamenterade 
kungsgården i Vadstena till det kloster som Birgitta Birgersdotter ville upprätta 
där. Kungsgården finns fortfarande kvar och är den stora röda tegelbyggnaden, 
som numera delvis är hotell. Men en gång var byggnaden alltså en del af ett 
stort kloster. Därmed lades grunden till vad som kom att bli Birgittinordens 
moderkloster.  
 
Klostertanken går tillbaka på uppenbarelser som Birgitta fick. Hon fick motta en 
klosterregel från Frälsaren själv. Och birgittinorden kom därför att kalla sig 
Ordo Sanctissimi Salvatoris, förkortat OSsS, den allraheligaste Frälsarens orden. 
Ett mer anspråksfullt och förpliktande namn får man leta efter! Men ironiskt 
nog, blev denna regel aldrig stadfäst officiellt som birgittinernas klosterregel. 
Det fanns nämligen ett påvligt beslut som förbjöd nya klosterregler. De ordnar 
som nygrundades fick anta någon av dem som redan fanns, som Benedictus 
regel, Augustinus regel, eller Franciscus regel. Birgittinerna fick finna sig i detta, 
och valde då Augustinerregeln. Frälsarens regel lades till men bara som en del 
av ordenskonstitutionerna, inte som egentlig regel. 
 
Birgittas kloster kallas ofta för ”dubbelkloster”, eftersom både kvinnor och män 
tillhörde det. Men uttrycket ”dubbelkloster” kan vara vilseledande, eftersom 
det inte var fråga om att män och kvinnor levde på samma villkor i Birgittas 
kloster. Hennes kloster var ”först och främst” avsett för kvinnor, heter det i 
regeln. De skulle vara strängt klaustrerade, och fick i princip aldrig lämna 
klostret, inte ens abbedissan. Bröderna skulle vara en integrerad del af klostret 
med egen tidegärd och egen plats i kyrkan. Systrarna skulle först lyssna till 
brödernas tidegärd, sedan skulle de sjunga sin egen marianska tidegärd. Men 
bröderna hade i grunden en annan uppgift än nunnorna, och var i första hand 
präster, som utöver att vara ordensbröder, också ansvarade för gudstjänsterna, 



2 
 

för systrarnas själavård och för själavården af de pilgrimer som Birgitta tänkte 
skulle komma till klostret. Studier var också en viktig uppgift för bröderna. De 
hade sin egen ledare som kallades generalkonfessor. De voro inte lika strängt 
bundna vid klausuren som systrarna. Det fanns alltså betydande skillnader 
mellan systrarna och bröderna, även om de bodde under samma tak. 
 
Nunnorna kunde vara maximalt 60 stycken, medan bröderna skulle vara max 
13. Dessutom fanns 4 diakoner och 8 lekbröder. Totalt få vi siffran 72, den siffra 
som Sankt Lukas nämner i sitt evangelium (10:1): Jesus skickade ut 72 lärjungar 
för att vittna om Guds rike. Abbedissan symboliserade Vår Fru Maria, och de 
tretton bröderna symboliserade de 12 apostlarna plus Paulus. De fyra 
diakonerna symboliserade de fyra kyrkolärarna: Augustinus, Ambrosius, 
Hieronymus och Gregorius. Birgitta uppfattar alltså sitt kloster som en 
aktualisering av den tidiga kyrkan, men också fornkyrkan med allt vad detta 
innebär av trosiver, lärdom och extraordinär fromhet. De birgittinska klostren 
skulle på det sättet öfverträffa alla de andra klosterordnarna, och vara ett 
koncentrat av det bästa som kyrkan hade. De gällde både den klassiska 
monastiska strukturen, som nunnorna levde, men också regularprästerna som 
levde under en regel. Alla var innefattade i den birgittinska klostertanken. Det 
var ett program för hela ordenslivets förnyelse i kyrkan, allt i enlighet med den 
tidiga kyrkans ideal. Det var verkligen stora anspråk som Birgitta hade för sitt 
kloster. Och som vi skola se, blev det också ett gensvar. Flera 
klostergrundningar under tidernas lopp har velat ha en birgittinsk anknytning, 
och så är fallet ända in i vår egen tid. Det senaste fallet är en grupp systrar i 
Venezuela som är aktiva systrar, men som ändå har velat till höra den 
birgittinska traditionen och kalla sig birgittasystrar. 
 

Birgittinordens historia 
Birgitta reste till Rom för att få sin klostergrundning godkänd och efter lång 
väntan kom påven Urban VI:s godkännande år 1370. Tillståndet gällde först 
endast klostret i Vadstena, men snart grundades birgittinkloster på många håll i 
Europa: Florens, Danzig (Gdansk), Stralsund, Reval (Tallinn), Lübeck, Maribo 
(Danmark), Bayern, England. Varje kloster var självständigt, även om de också 
skulle ha kontakt med och stödja varandra.  
 
Utöver dubbelkloster, började präster på 1400-talet att grunda kloster bara för 
präster, utan nunnor. Sådana manliga kommuniteter fanns i Rom, Venedig, 
Vicenza, Pisa och Bologna. Enbart manliga birgittinkloster har även funnits 
senare i historien. I våra dagar finns det ett manligt birgittinkloster i Oregon, 
USA. Men det är endast av lekbröder, inga präster. Variationerna är alltså 
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många, när det gäller de konkreta kloster som inspirerats av Heliga Birgittas 
klostertanke.  
 
Senmedeltiden innebar ett stort uppsving birgittinerna genom nygrundningar 
av så kallade dubbelkloster på många håll i Europa, inte minst i Nederländerna 
och Norra Frankrike. Reformationen i norra Europa ledde dock till ett slut på 
denna birgittinska blomstring och många kloster stängdes. Som det sista av 
klostren i Sverige stängdes det birgittinska moderklostret i Vadstena år 1595 
och de sista kvarvarande nunnorna blev landsförvisade och flyttade till Polen.  
 
Ungefär samtidigt skedde en ny blomstring, denna gång i motreformationens 
Spanien, med delvis ändrade klosterkonstitutioner, så att man kan tala om en 
ny gren af birgittinorden, den andra grenen. Det var den spanska adelsdamen 
Marina da Escobar som grundade denna gren, och det blev till slut fem stora 
konvent i själva Spanien och tre i Mexiko. Den spanska grenen har alltid endast 
varit avsedd för kvinnor, och de alltså inga egna präster. Det blev de spanska 
jesuiterna som tog sig an Marina da Escobars birgittiner.     
 

Elisabeth Hesselblads nygrundning 
Så komma vi då till 1900-talet, då det som brukar kallas den tredje grenen af 
Birgittinorden tog sin början, och där grundarinnan var svenskan Maria 
Elisabeth Hesselblad, född 1870 i Fåglavik i Västergötland. När Maria Elisabeth 
ännu var liten, flyttade familjen till Falun där hon växte upp. Hon lärde sig snart 
att tala den karakteristiska lokala dialekten, dalmålet. Kanske fick hon också sin 
starka patriotism från denna landsända. Det var hela 14 barn i familjen, och för 
att kunna bidra till deras försörjning och utbildning, emigrerade Maria 
Elisabeth, som många andra vid denna tid, till USA, där hon blev sjuksköterska i 
New York.  
 
Under denna tid fann hon vägen till den katolska kyrkan, och konverterade 
1901. Två år senare gjorde hon en semesterresa till Europa. När hon var i Rom, 
upptäckte hon att hon hade en särskild dragning till Birgittas hus vid Piazza 
Farnese. Heliga Birgitta hade bott där som pilgrim i Rom. Ett år senare 
återvände hon, fick hon tillstånd att bo i Birgittas hus, som då hyrdes av polska 
karmeliter. Egentligen hade hon återvänt till Rom för att dö; hon hade 
nämligen blivit svårt sjuk. Men döden drog ut på tiden. Hon fick möjlighet att 
träffa påven Sankt Pius X och fick hans tillstånd att ikläda sig den birgittinska 
dräkten och avlägga löften som birgittin, trots att orden sedan länge var utdöd i 
Italien. Förmodligen trodde påven att Maria Elisabeth bara ville dö i den 
birgittinska dräkten, och därför gav han sitt tillstånd. 
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Men Gud hade andra planer. Maria Elisabeth fortsatte att leva. Hon började 
publicera små pamfletter och bilder på birgittinska helgon på olika språk. Påven 
gav henne tillstånd att besöka de andra birgittinkloster som hade överlevt 
tidens stormar. Hon besökte då kloster i England, Holland och Bayern. Också 
den spanska grenen besökte hon. Hon hade hoppats att få med sig till Rom 
några nunnor från den orden som redan fanns, för att tillsammans med henne 
börja klosterliv i Birgittas hus. Men Sr Maria Elisabeth fick återvända till Rom 
ensam. Av sin biktfader fick hon då rådet att börja från början och grunda ett 
helt nytt birgittinskt liv, ett råd som hon också följde. 
 
Maria Elisabeth hade tillgång till några rum i Birgittas hus, och satte sin förlitan 
till Gud. Hon väntade i flera år, men 1911 anlände två engelskor, som också 
blev de första postulanterna. Kommuniteten växte, även med skandinaviska 
kallelser, och man började organisera sitt monastiska liv i Birgittas anda. Men 
det är bara kvinnor; männen har lyst med sin frånvaro från början. Med hjälp 
av präster, skisserade Moder Maria Elisabeth på kommunitetens 
konstitutioner, som innebar en förnyelse och modernisering av Birgittas 
ursprungliga klostertanke. Redan från början voro de nya konstitutionerna 
tillkomna med tanke på villkoren i Sverige. Där var det fortfarande förbjudet att 
öppna kloster med klausur. Så Moder Elisabeth lämnade alla tankar på en 
monastisk grundning, och i detta fick hon också påven Sankt Pius X:s stöd. 
Birgittas ursprungliga regel räknade med att flickorna fick hemgift från 
föräldrarna, så att de kunde försörjas i klostret. Allt sådant ekonomiskt stöd var 
borta i det begynnande 1900-talet. Kandidaterna förväntades istället att 
försörja sig genom eget arbete. Detta gav Moder Elisabeth idén att öppna 
gästhem eller vilohem i anslutning till hennes konvent. Det verkade vara det 
bästa sättet att kombinera det aktiva och kontemplativa livet, och samtidigt ge 
systrarna tillfälle att tjäna sin nästa både innanför och utanför konventets 
murar. 
 

Grundningar i Sverige 
År 1923 kom så en möjlighet, att grunda ett konvent i Sverige. Man firade 550 
år minnet av Birgittas död och Moder Elisabeth blev inbjuden till Vadstena. Hon 
såg detta som ett tecken från himlen. Hon själv och ytterligare en syster 
anlände till Sverige i sina birgittinska dräkter, som inte hade synts till i landet 
sedan 1595, då de sista nunnorna hade landsförvisats. De togo tåget till 
Vadstena. (Det kunde man göra på den tiden.) Det blef en del förvåning och 
kritiska kommentarer från passagerare, men de blef snabbt tysta, då Moder 
Elisabeth svarade vänligt på sin oemotståndligt vackra daladialekt.  
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Men det var inte bara protestanter som såga på de två birgittinerna med 
misstänksamhet, Kritiska röster gjorde sig också hörda bland katoliker. Tiden 
var helt enkelt inte mogen för klostren att återvända, menade de. Man måste 
åtminstone vänta 100 år till. Men Moder Elisabeth kände att Gud ville ha 
birgittiner i Sverige nu, och hon tvekade inte realisera sin vision. Hon köpte ett 
vackert hus i fashionabla Djursholm, och gjorde det till det första 
birgittinkonventet i landet sedan reformationen. Redan detta är en 
kyrkohistorisk insats som hon gör.  
 
Låt oss se något på de motiv som drev henne att etablera birgittinerna i 
Sverige. Redan när hon konfirmerades i Birgittahusets kyrka i Rom i seklets 
början hade hon upplevt en kallelse att få ge sitt liv för svenska folkets 
omvändelse till den katolska tron. Det var denna vision som drev henne: 
hennes högsta dröm och därför även det djupaste motivet för birgittinernas 
återkomst till Sverige var svenskarnas omvändelse till katolicismen. I våra dagar 
har Elisabeth Hesselblad ofta tonat fram som en föregångare till den moderna 
ekumeniken, som talar mycket om att målet är alla kristnas enhet, men inte så 
mycket om att enheten redan finns i den katolska kyrkan, som är Kristi enda 
kyrka. Men under Elisabeth Hesselblads tid tog Katolska kyrkan bestämt 
avstånd från ekumenisk dialog och betonade just sitt anspråk på att vara den 
enda sanna kyrkan. Konversion till den katolska tron framställdes som den enda 
vägen att uppnå kristen enhet och Katolska kyrkan bedrev därför mission även i 
protestantiska länder som de nordiska. Moder Elisabeth uppfattade alltså 
birgittinerna som en del i denna rörelse att omvända svenskarna till den 
katolska tron. Detta var till och med birgittinernas främsta uppgift. 
 
Något strängt klaustrerat liv med bara bön levde man inte i Djursholm, utan för 
att försörja sig tog man emot betalande gäster. Men det visade sig svårt att få 
vilohemmet att bära sig ekonomiskt. Systrarna fick arbeta hårt. Sedan 1924 
hade den nya ordensgrundningen lämnat den birgittinska tidegärden och 
istället övergått till den vanliga romerska, Breviarium romanum. För detta fick 
man mycket kritik från den gamla grenen. Det bör påpekas här, att inte heller 
de gamla klostren voro en direkt kopia av Birgittas kloster i Vadstena. De hade 
alla gjort ändringar och anpassningar under tidernas lopp. Men att byta till en 
annan tidegärd är förstås en stor förändring, som kan påverka den birgittinska 
spiritualiteten.  
 
Hur som helst, kanske gjorde Moder Elisabeth ändå rätt. Hon fick glädjen att 
uppleva en stor blomstring med många kallelser och nygrundningar: i Lugano i 
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Schweiz, i Iver Heath i England och Birgittas hus i Rom förvärvades till slut 1931. 
I Indien gjordes en grundning som visade sig mycket lyckosam med många 
kallelser och nygrundningar. Men det var ändå till Sverige som Moder Elisabeth 
hade sin hufvudinriktning. Till sin stora glädje kunde hon 1935 öppna ett andra 
hus där, denna gång i själva Vadstena. Hon inköpte en vacker byggnad i 
skuggan av det gamla moderklostret. Hon var medveten om att det var en 
känslig sak att etablera sig i Vadstena, eftersom de gamla klostren kunde 
reagera negativt på att den nya grenens initiativ. Moder Elisabeth var öppen för 
att detta kloster skulle ha sträng klausur och alltså återgå till Birgittas 
ursprungliga tanke. Men den apostoliske vikarien i Sverige, biskop Müller, 
avvisade bestämt hennes förslag, eftersom det fortfarande rådde klosterförbud 
i Sverige. Han menade också att om Heliga Birgitta hade levat i dag, skulle hon, 
som den praktiska kvinna hon var, inte ha stiftat en rent kontemplativ orden 
utan en med blandad verksamhet. Om hon verkligen skulle ha gjort det, kan 
nog anses tveksamt. Hon såg ju sitt kloster som en förnyelse av den klassiska 
monastiska traditionen.  
 
Det måste påpekas att det inte längre är Moder Elisabeths nya gren som 
innehar klostret i Vadstena. Det var den nya grenen som har äran av att ha 
gjort nygrundningen i Vadstena, men 1963 övertogs huset av det holländska 
birgittinklostret Uden, som tillhör den gamla grenen. Varför detta skedde finns 
det fortfarande mycket litet skrivet om, vad jag kan se. Det verkar som att 
arkiven ännu inte har öppnats för forskningen. I och med att den gamla grenen 
tog över, flyttade holländska systrar till Vadstena och flera av dem är 
fortfarande i livet. Uden var ett strikt kontemplativt kloster, medan Vadstena 
också hade ett gästhem, så det var en stor förändring för de holländska 
nunnorna. Men även den nya regimen behöll gästhemsverksamheten, kanske 
av ekonomiska skäl. På det sättet finns det ingen stor skillnad mellan Vadstena 
och konvent som tillhöra Moder Elisabeths ordensgren. Men en skillnad är 
tidegärden. I Vadstena sjunger systrarna den heliga Birgittas marianska 
tidegärd, fast inte längre på latin utan på svenska, medan man i Moder 
Elisabeths kloster sjunger stiftets tidegärd, Kyrkans dagliga bön. En annan 
skillnad är också att är S:ta Birgittas kloster i Vadstena en självständig stiftelse, 
som kallas abbedi med egen abbedissa.  
 
Men det är alltså viktigt att känna till historien här. Konventet i Vadstena 
grundades av den nya orden under Moder Elisabeths ledning, men är numera 
en del av den gamla, så kallade medeltida, grenen. Tyvärr får man nog säga, att 
Moder Elisabeths farhågor delvis besannades, när det gäller motsättningar 
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mellan de olika grenarna just om Vadstena. I våra dagar råder dock ett gott 
förhållande mellan de olika grenarna, och man har nära kontakter.  
 

Moder Elisabeth och Andra Världskriget 
Det var Moder Elisabeths heroiska dygder tillsammans med hennes birgittinska 
nygrundningar, som utgöra fundamentet för att hon nu snart blir 
helgonförklarad. Av avgörande betydelse är förstås också det mirakel som skett 
och som knyts till Elisabeth Hesselblads förbön. Men det som väckt stor 
uppmärksamhet i media är inte detta utan hennes insatser under Andra 
Världskriget att rädda judar. Jag vill därför nämna något om detta. Händelsen 
visar också vidden av den apostoliska insats, som kunde ingå i den birgittinska 
kallelsen i Moder Elisabeths orden. 
 
Scenen är återigen Birgittas hus i Rom. Under de första krigsåren var 
birgittasystrarna engagerade i att hjälpa personer som blivit hemlösa eller som 
var flyktingar. Mussolinis Italien var först inte med i kriget, utan det var först 
när Tyskland såg ut att vinna en total seger som Italien aktivt gick med på 
Tysklands sida, ett katastrofalt misstag av Mussolini, skulle det visa sig. 
Efterhand som kriget fortskred blev tillgången på mat allt sämre. I juli och 
augusti 1943 bombades Rom och hundratals människor dödades. Systrarna 
hade ett skyddsrum i källaren, dit de tog sin tillflykt när sirenerna började ljuda. 
Där fanns också ett litet kapell, som numera har upplåtits åt de svenska 
lutheranernas gudstjänster i ekumenikens anda.  
 
Riktigt allvarligt blev det först när tyskarna ockuperade Italien efter Mussolinis 
fall i 1943. Tyska trupper anlände till alla större städer. Den grupp som var mest 
utsatt var judarna. De hade tidigare inte varit förföljda, under Mussolinis regim. 
Nazisterna däremot jagade judar över allt där de hade möjlighet. De som 
arresterades skickades sedan med godståg till Östeuropa och en säker död för 
de allra flesta. Judarnas enda möjlighet att undkomma var att gömma sig.  
 
Den 16 oktober finkammade tyskarna Roms gator och hus i jakt på judar. Några 
dagar tidigare hade påven Pius XII personligen givit order om att öppna 
Vatikanstaten och stadens kloster, konvent och församlingar, i syfte att taga 
emot så många judar man kunde. Tusentals människor fick på det sättet skydd. 
Ändå arresterades 1015 judar, som inte hade hunnit eller kunnat gömma sig. 
De deporterades till Auschwitz. Endast 16 av dem skulle överleva kriget. 
 
Familjen Piperno, en judisk familj från Siena, fick en tillflykt hos birgittinerna. 
Till en början talade de inte om att de var judar. Det fanns många slags 
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flyktingar i Rom, och man behövde inte alltid berätta allt. Men det dröjde inte 
länge förrän modern i familjen insåg att hon måste berätta för Moder 
Elisabeth, ty som mamman sade: ”det är omöjligt att ljuga för Moder Elisabeth. 
Hon är en person som man alltid måste säga sanningen till”. Och så fick Moder 
Elisabeth reda på att de var judar. På julnatten gick hela familjen i 
julnattsmässan, mycket fromma med knäfall och allt. Men då sade Moder 
Elisabeth till familjen att de måste leva sin egen tro; de skulle inte känna sig 
tvingade att låtsas, utan måste leva och be som judar. Den judiska familjen blev 
mycket gripna av denna attityd.   
 
Den judiska familjen kände sig mycket väl behandlad hos systrarna. ”Vi fick 
tillbaka vår värdighet”, sade de. Men det var ont om mat och alla gick omkring 
ständigt hungriga. Totalt var det 13 vuxna och barn som gömde sig i huset. Det 
var förenat med livsfara att gå ut. De tre rum som judarna fick använda låg i 
klausuren, eftersom det uppfattades som den säkraste platsen. Endast vid ett 
tillfälle var det mycket nära att de upptäcktes. En tysk officer hade anlänt och 
krävde att få genomsöka huset. Moder Elisabeth gav tillstånd till att gå igenom 
gästavdelningen, men vägrade honom tillträde till systrarnas privata område: 
Hon sade: ”Vi är inget annat än en grupp försvarslösa kvinnor, som bor i 
kloster. Jag kan inte tro att en tysk officer skulle göra intrång i vårt privatliv.” 
Det hela slutade med att officeren gick sin väg. Systrarna i Djursholm har 
berättat för mig, att det inom orden har bevarats traditionen hur Moder 
Elisabeth berättade för sina systrar om detta synnerligen dramatiska ögonblick: 
hon visade med handen hur hennes hjärta bankade. 
 
Systrarna gömde också en desertör, Vallo Salo från Estland, som hade 
tvångsvärvats till den tyska armén. Efter kriget blev han präst och lever 
fortfarande så vidt jag vet. Han är säker på att ha fått sin kallelse från systrarnas 
böner. Vid ytterdörren hade systrarna hängt upp en skylt där det stod att huset 
var svenskt territorium. Det var nog en överdrift, men tydligen hade den en 
återhållande verkan på tyska soldaterna. Hela huset blev faktiskt aldrig 
genomsökt och för det mesta lämnades man ifred. I sex månader stannade 
familjen Piperno kvar i Birgittas hus, ända tills de allierade anlände den 4 juni 
1944 och Rom befriades. 
 
Efter befrielsen fortsatte systrarna att hjälpa människor. De tog även emot 
fascistfamiljer som behövde gömma sig. Men framför allt blev Birgittas hus ett 
centrum för utdelning av förnödenheter som kom från Sverige, mat och kläder 
delades ut. Långa köer bildades utanför klostret. Familjen Piperno fortsatte att 
ha kontakt med Moder Elisabeth och systrarna, och gör så fortfarande. De 
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minns med tacksamhet deras vänskap och solidaritet. År 2004 hedrades den då 
saliga Elisabeth Hesselblad i Israel med titeln ”rättfärdig bland hedningar”. Hon 
är en av tio svenskar som hedrats på det sättet. Moder Elisabeth utsatte 
onekligen både sig själv och sina systrar för en stor risk, när hon skyddade 
dessa judar. De som hjälpte judar hotades av stränga straff. Utmärkelsen var på 
det sättet ett tecken på uppskattning av en sällsynt modig kvinna.   
 

Sammanfattning 

Därmed har jag snart nått slutet på detta föredrag, och avslutar med en liten 
summering. Som vi sett, har den birgittinska ordenstanken och 
klosterspiritualiteten alltid funnits ända sedan Birgittas tid. Män och kvinnor 
har ständigt på nytt inspirerats av Birgittas vision, men det konkreta 
förverkligandet har tagit sig uttryck på olika sätt. Olika tider har haft olika 
behov och förutsättningar, och den birgittinska ordenstanken har anpassats 
därefter.  
 
I våra dagar tycks den gamla grenen, som ibland kallas den medeltida, ha 
betydande svårigheter. Jag tänker på Altomünster i Bayern, Uden och Weert i 
Holland och Syon Abbey i England, Dessa kloster för en tynande tillvaro eller 
har redan helt enkelt upphört att existera, en tragisk situation för 
kommuniteter som funnits i hundratals år och överlevt de värsta kriser och 
förföljelser. Även klostret i Vadstena skulle behöva ett ordentligt tillskott av nya 
kallelser för att kunna överleva i det långa loppet. 
 
Däremot har Moder Elisabeths birgittinska nygrundning upplevt stora 
framgångar under 1900-talet och de verkar fortsätta. Ett femtiotal konventshus 
världen öfver har orden för närvarande. De senaste nygrundningarna är i Israel 
och ett andra hus på Kuba. I Sverige har vi kommuniteten utanför Falun, som 
ytterligare en grundning i Moder Elisabeths hemland. Dock tycks de svenska 
kallelserna inte vara särskilt många, inte heller verkar många konversioner ha 
inspirerats av klostren. Så Moder Elisabeths stora vision att svenskarna skulle 
rekatoliceras tycks, för tillfället åtminstone, ha hamnat i skuggan.  
 
Det är intressant att det blir just påven Franciskus som får äran att 
helgonförklara Elisabeth Hesselblad. Vi har sett att man försökt få henne att 
tona fram som ett modernt efterkonciliärt helgon. I själva verket framstår hon i 
våra ögon snarast som traditonalist. Men detta är egentligen inte så 
öfverraskande. Den birgittinska tanken är i grunden visionen, att åter bygga 
upp kristenhetens ruiner.   
 


