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order to contribute to the understanding of the Church of Sweden during the Cold War era. The
primary sources are archives: the Vadstena Meetings archive in Linköping and certain personal
archives.

After the first two chapters, Introduction and Historical background, the study is
chronologically organised. In the two following chapters, three and four, I focus on the meetings
first phase, 1943 and 1945-46. The fifth chapter analyses an expansive era, 1947-59, when
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organisation has been illustrated by applying Judith Sharken Simons model in five stages of
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Grow, Produce and Sustain and, finally, Review and Renew.
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Vadstena Meetings became more and more conform. By following the historical progress of
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an institution with a concrete and fully or-
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Förord 

 och med färdigställandet av den här avhandlingen är min forskarut-
bildning klar. Med glädje och tacksamhet blickar jag tillbaka på mina 
år som student och som doktorand. Omöjligen kan jag här nämna 

alla som under åren vid universitet har haft betydelse för mig. Här är 
platsen att särskilt uttrycka min tacksamhet till dem som funnits med 
under avhandlingsarbetet, en avhandling skrivs inte av sig själv, inte av 
en ensam författare. 

Ekonomiskt stöd har jag fått från olika håll under arbetets gång. Jag vill 
tacksamt nämna Teologiska Fakultetens jubelfeststipendium, Anna och 
Nathan Söderbloms stipendiefond, Stalins stipendiefond och grevinnan 
Monica Wachtmeisters fond. För bidrag till tryckning av avhandlingen 
tackar jag samfundet Pro Fide et Christanismo, förvaltare av kyrkoher-
den Nils Henrikssons i Gessie stiftelse. Jag vill även tacka min ordinarie 
arbetsgivare, Roslagens västra pastorat, som gett mig tjänstledigt för att 
genomföra detta arbete. 

För värdefulla kommentarer på mina texter som förts fram vid den nat-
ionella forskarskolan i kyrkohistoria vill jag tacka Benjamin Ekman, Jo-
han Herbertsson, Anders Jarlert, Kjell O Lejon, Alexander Maurits, Ber-
til Nilsson, Martin Nykvist, Katarina Pålsson och Samuel Rubenson. 

Kollegorna och kamraterna i högre seminariet i kyrkohistoria har enga-
gerat sig i att skapa trevnad, göra noggranna läsningar och ge konstruk-
tiva synpunkter på mina texter genom åren. Tack Carl Sjösvärd Birger, 
Erika Boije, Gustaf Forsell, Klas Hansson, Ida Olenius, Andreas Mazetti 
Petersson, Therese Tamm Selander, Stina Fallberg Sundmark, Sven Thi-
devall och Philip Widell.  

Tack till alla de vänner och kollegor vid teologiska institutionen som be-
rikat vardagen med samtal och småprat om högt och lågt, stort och 
smått.  

Tack till slutseminarieopponenten Lars M Andersson som med sin hi-
storiska kunskap gav mig vidgade perspektiv på undersökningen. Under 
2015 var Carola Nordbäck ämnesprofessor och min huvudhandledare – 
tack för goda möten. 

I 
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Min förste handledare var professor Oloph Bexell, som sedan min första 
studietid inspirerat till fördjupning i kyrkans liv och dess historia. Han 
förde mig in på kyrkliga möten, först Porlamötena och sedan Vadstena-
mötena. Även som emeritus har Oloph generöst och med omsorg följt 
mitt arbete och med en nestors kunnande i ett sent skede läst och kom-
menterat hela avhandlingstexten. Tack! 

Konstanten under min studie- och doktorandtid har varit professor Ce-
cilia Wejryd. Först som lärare, som biträdande handledare och sedan 
som huvudhandledare. Tack för goda råd, för klok handledning i möten 
och mejl, givande samtal och för frikostighet med tid och engagemang.  

Professor Magnus Lundberg har sedan 2015 varit min biträdande hand-
ledare. Tack för stöd, uppmuntran, handfasta råd och ibland udda samtal 
som berikat. Det excentriska är inte sällan centralt. 

För att få ihop forskningsrönen till en bok har en rad tankekrävande op-
erationer och textbearbetning krävts. Jag vill tacka Fredrik Santell, som 
vänligt och intresserat följt arbetet länge, och Lars Aldén som bidragit 
med sakliga kommentarer. Tack till redaktören Per Dahl, som effektivt 
tröskat igenom min text och rättat till de värsta felen. För vänskapsfullt 
stöd, uppmuntran och värdefullt tankeutbyte under lång tid vill jag 
framföra mitt varma tack till professor emerita Gunilla Gren-Eklund. 

Det är svårt att överleva tiden som doktorand utan vänner som insett att 
doktorandens och avhandlingens välmående hänger samman. För tanke-
flykt, roligheter, samvaro och råd tackar jag vännerna Carl Sjösvärd Bir-
ger, Maria och Daniel Gustafsson, Richard Pleijel, Kristoffer Rönnblom, 
Nicola och Fredrik Silberleitner, Per Ström och Karin Tillberg! Tack till 
Gustaf Almkvist som, med vännens tålamod och stöd, tagit sig tid att i 
arbetets slutfas läsa igenom hela manuset och har kommit med klarsynta 
påpekanden. 

Slutligen vill jag uttrycka min stora tacksamhet till mina familjer – den 
jag fått vara barn i, den jag är svärson och svåger i och den jag är make 
och pappa i – som på alla upptänkliga sätt och med omsorg uppmuntrat 
och bistått med alltifrån att diskutera forskningsfrågor till ovärderlig 
hjälp i praktiska vardagsbestyr. Ni har alla fått dela forskarlivets mödor 
och – hoppas jag – glädje. Tack Maria, Hans Fredrik och Marit! Tack 
mamma Harriette och pappa Bosse för allt oreserverat stöd för mina 
olika mål hittills i livet, som kanske inte alltid varit lätta att förstå.  
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Större delen av avhandlingen har skrivits under vår dotter Ellens första 
fyra och ett halvt år. De senaste åren har präglats av nyfikenhet och 
många frågor från henne. Återkommande har hon undrat – men, varför? 
Den inställningen har påmint mig om grunden för det vetenskapliga ar-
betssättet; att inte nöja sig med en beskrivning av hur något är, utan att 
också ställa vidare frågor, inte minst ’varför’. Ibland står svar att finna, 
ibland är frågorna viktigare än svaret.  

Så slutligen mitt djupt kända tack till er som jag delar det dagliga livet 
med, Juliana och Ellen. Tack min fantastiska dotter Ellen för dina många 
frågor, din fantasi och livsglädje. Tack min kära hustru Juliana för allt du 
betyder för mig, för ditt tålamod och din kärlek. Er två ägnar jag det här 
arbetet. 

 

Uppsala, mellan domssöndag och advent A.D. 2019 

 

Andreas Wejderstam 
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1 
Inledning 

ördagen den 14 augusti 1943 samlades omkring 600 personer i 
Vadstena klosterkyrka för att ta del av inledningen till ett ”möte 
till personlig och kyrklig förnyelse” som skulle fortsätta med ett 

välfyllt program i flera dagar. Programmet erbjöd vittnesbörd, gudstjäns-
ter, föredrag och samtal. Nästan på dagen 42 år senare, söndagen den 11 
augusti 1985, avslutades det sista Vadstenamötet, eller Medevimötet 
som det då att hade blivit känt som. Då hade det hunnit hållas omkring 
90 möten på nära 30 olika platser. Deltagare från hela landet kom till 
sådana möten i Vadstena och på många andra platser. I olika funktioner 
medverkade biskopar, författare, kulturpersoner och akademiker. Del-
tagarna var från olika samhällsgrupper. De var inte bara präster och bis-
kopar utan också bland annat hembiträden, lärare och tjänstemän. Tre 
fjärdedelar av deltagarna var kvinnor. 

Det första mötet hade kommit till på initiativ av några enskilda kyrkliga 
personer med intentionen att samla representanter för olika kyrkliga in-
riktningar i Svenska kyrkan till ett gemensamt sammanhang.1 I detta av-
seende var Vadstenamötena ett ovanligt initiativ, närmast unikt. 

Svenska kyrkans 1900-talshistoria har studerats från en rad olika per-
spektiv, ofta med utgångspunkt i företeelser eller skeenden av vitt skilda 
slag. Ett tema som diskuterades under hela seklet och som har behand-
lats i många studier är Svenska kyrkans offentligrättsliga ställning. Det 
har då handlat om sådant som relationen stat-kyrka och de successivt 
lossade banden dem emellan, om demokratisering och kyrkopolitik.2 Vid 
sidan där av pågick en diskussion om Svenska kyrkans identitet som 
kyrka och funktion i samhället, som en folkkyrka i ett pluralistiskt och 

                                                
1 Ordet ’kyrka’ används i det här arbetet synonymt med Svenska kyrkan, om inget annat 
anges. Om benämningen: L. Eckerdal 1988, s. 87–106. 
2 Om kyrka-stat-frågan: Hessler 1964; Edqvist 1996. Om demokratisering, kyrkopolitik 
och sekularisering: Åhman 1966; O. Bexell 1990b, s. 155ff; Ahlbäck 2003; Ekström 
2003; Claesson 2004; Alvunger 2006; Sundeen 2017; Hansson 2019. 

L 
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sekulariserat samhälle.3 Svenska kyrkans relation utåt, till världen och 
andra kyrkor, ekumeniska förbindelser och socialt engagemang med 
ibland dagspolitiska implikationer, blev allt mer påtaglig under andra 
hälften av 1900-talet.4 Genom 1900-talet går också frågorna om kyrko-
livet och den enskildes kristna tro och liv inom Svenska kyrkan, sådant 
för vilket det lokala församlingslivet var den givna platsen. 

Från 1950-talet blev Svenska kyrkan alltmer ifrågasatt i den offentliga 
debatten. Det handlade exempelvis om kristendomens plats i ett mo-
dernt samhälle, om tro och vetande, liksom om den länge pågående och 
stundtals kraftigt polariserade debatten om kvinnors möjlighet att bli 
präster – prästämbetets öppnande för kvinnor 1958.5  

Kyrkolivet präglades inte bara debatter och konflikter. Det förekom hela 
tiden en kyrklig verksamhet, möten, som fokuserade på enskildas för-
djupning och kristna uppbyggelse, även om tidens frågor i olika mån var 
närvarande även i dessa sammanhang. 1900-talet, inte minst dess andra 
hälft, innebar att många kristna deltog utanför den egna församlingen i 
kyrkliga möten, konferenser, läger och annan verksamhet med uppbyg-
gelsemotiv för såväl den enskilde som för kyrkan. Det var ungdomsmö-
ten, prästmöten, stiftsmöten, missionsmöten och uppbyggelsemöten av 
allehanda slag – alla med olika karaktär och innehåll.6 Seklet inrymde 
också ett stort mått av frivilliga kyrkliga insatser.7  

Flera av de här nämnda aspekterna av 1900-talets svenska kyrka hand-
lade om sätt att vara kyrka i nya former och har varit föremål för forsk-
ning. När det rör frivilliga initiativ för enskildas uppbyggelse och stär-
kande av Svenska kyrkan är forskningen begränsad.8 I den här studien 
undersöks ett sådant exempel – Vadstenamötena till personlig och kyrk-
lig förnyelse.  

                                                
3 Frågan om kyrkosyner som stärkande av identiteten inom Svenska kyrkan behandlas av 
Persenius 1987; P. Bexell 1994; Gunnar Rosendal 2003. Om folkkyrka: Billing 1930; 
Aulén 1953; Thidevall 2000; T. Ekstrand 2002; Claesson 2004; J. Eckerdal 2012; Ide-
ström 2012.  
4 Om socialt engagemang: Levenstam 1981; Sandahl 1986; Bäckström 2001. Om eku-
menik och Svenska kyrkan: Malmeström 1967; Ryman 1997; Sjöström (red.) 2019. Om 
ekumenik: Österlin 1997; Furberg 2004; Ryman 2010.  
5 Om tro- och vetandedebatten: Thalén 1994; Carls 2001; Lundborg 2002. Om präst-
ämbetets öppnande för kvinnor: Simonsson 1963; Holm 1982; B. Stendahl 1985; 
Ralfnert 1988; Sandahl 1993; Gustafsson 2001; Hössjer Sundman (red.) 2008; Sandahl 
2018.  
6 Om möten m.m.: Brohed 1975; Lenhammar 1977; Lenhammar 1978; Aldén 1989.  
7 Om frivilligt arbete: Hultgren 1959, s. 43–51; Lenhammar 1977; Qvarsell 1993 i SOU 
1993:82 Frivilligt socialt arbete: kartläggning och kunskapsöversikt; Wejryd 2005; von Es-
sen 2008; Middlemiss Lé Mon 2015. 
8 Se exempelvis Wejderstam 2011.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att utreda vad ’Vadstenamötena till per-
sonlig och kyrklig förnyelse’ 1943–1985 var och därmed bidra till förstå-
elsen av hur Svenska kyrkan kom till uttryck under 1900-talet. Genom 
att beskriva och analysera hur mötesarrangörerna agerade och organise-
rade mötena, vilka deltagarna var och vad mötena innehöll kan dessa 
sättas i relation till det samtida svenska kyrkolivets förändrade förutsätt-
ningar, som innebar nya möjligheter för enskilda individer att påverka 
kyrkan. 

För eftervärlden har hittills inte mycket varit känt om Vadstenamötena 
och de har knappast ens nämnts i forskningen.9 Vad som i första hand 
står klart är att Vadstenamötena organisatoriskt stod fria och att initiati-
vet till dem inte kom från den rikskyrkliga organisationen, stift eller för-
samlingar, men de var solidariska med och hade fäste inom Svenska kyr-
kan.  

För att klargöra Vadstenamötenas roll och betydelse är undersökningens 
frågor följande.  

- Varför och hur initierades mötena?  
- På vilket sätt fortlevde, förändrades och institutionaliserades de? 
- Vilka behov i Svenska kyrkan avsåg arrangörerna mötena att 

svara emot?  
- Vilka avtryck lämnade aktuella frågor och skeenden i kyrka och 

samhälle i mötena? 

Tidigare forskning 
Föreliggande studie anknyter till flera kyrkohistoriska forskningsfält. Sär-
skilt aktuell är forskning om vissa kyrkliga inriktningar, mötesformer och 
frivillig kyrklig verksamhet.  

Källmaterialet från Vadstenamötena visar att de var av intresse för del-
tagare och engagerade från olika kyrkliga riktningar. Särskilt märktes åt-
minstone i inledningsskedet Oxfordgrupprörelsen och högkyrkligheten.  

                                                
9 Den enda längre sammanhängande berättelsen som finns om dem är en krönika i av 
prosten Einar Rydberg (1903–2002, slutligen kyrkoherde i Mariefred) i Linköpings stifts 
julbok 1986, efter nedläggningen av mötena som en sammanfattning av dem. Rydbergs 
framställning har rubriken ”Medevimötena – några intryck” och består av en rudimentär 
historisk skildring, några minnesbilder och omnämnande av ett antal personer som ge-
nom åren förekommit i mötet. Rydberg 1986, s. 158–164. 
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Den samfundsövergripande Oxfordgrupprörelsen grundades av den 
amerikanske lutherske prästen Frank Buchman (1878–1961), som var 
influerad av den tyska pietistiska tradition han växt upp i, liksom av 
amerikansk studentväckelse och de engelska ekumeniska Keswickkonfe-
renserna. I Sverige fick Oxfordgrupprörelsen fäste först i Uppsala och 
Stockholm. Genom dess öppna kultursyn och samfundsövergripande in-
riktning attraherade rörelsen tidigt intellektuella och akademiker, inte 
minst teologer. Varje person skulle radikalt överlämna sig åt Gud och 
ägna en stund åt daglig stillhet, quiet time.10  

Biskop Arvid Runestam (1887–1962), viktig i samband med de tidiga 
Vadstenamötena, karakteriserade Oxfordgrupprörelsen med två ord i en 
skrift från 1935: ’radikalism’ som innebar att lämna synden och ’realism’ 
som pekade på den personliga vägen.11  

Anders Jarlert identifierar två viktiga drag i Oxfordgrupprörelsen: som 
internationellt nätverk och som kollektiv väckelse.12 Att dess möten var 
samfundsövergripande framgår av att också frikyrkosamfunden intresse-
rade sig för rörelsen. Vid 1939 års Frikyrkomöte fick rörelsens tankar 
stort utrymme. Den ändrade emellertid inriktning mot 1930-talets slut, 
efter att Frank Buchman år 1938 grundat Moral Re-Armament (MRA), 
på svenska benämnt Moralisk Upprustning. Efter krigsslutet 1945 bör-
jade allt fler ledande personer lämna rörelsen och dess storhetstid kan 
sägas ha varit passerad. MRA fortsatte alltjämt sin verksamhet och 
gjorde sig hörd i den allmänna debatten. Inriktningen blev alltmer poli-
tisk. Det fick exempelvis den tidigare så engagerade Arvid Runestam att 
ta avstånd från rörelsen, eftersom han menade att den enskilda männi-
skan övergivits av Oxfordgrupprörelsen till förmån för politiska intres-
sen.13 

Jarlert pekar i The Oxford Group, Group Revivalism, and the Churches in 
Northern Europe, 1930–1945, with Special Reference to Scandinavia and 
Germany (1995) på att det fanns inslag av Oxfordgrupprörelsen i de ti-
diga Vadstenamötena och att mötena kan ses som ett uttryck för Ox-
fordgrupprörelsens spridning.14 Sixten Ekstrand skriver i sin avhandling 

                                                
10 What is the Oxford Group? 1933; Fangen 1938; Leon 1939; Ideologi och samexistens 
1959, s. 19; S. Ekstrand 1993, s. 23ff; Laghé 2004, s. 47–52; Brohed 2005, s. 137f; 
O. Bexell 2012, s. 83ff. 
11 A. Runestam 1935, s. 4f; 8. 
12 Jarlert 1997, s. 106. 
13 Cedergren 1960, s. 680f; Palme 1962; Nisser 2007, s. 38; S. Runestam 2009, s 94. 
Staffan Runestams bok om biskoparna och kriget återspeglar i synnerhet hans fars, bis-
kop Arvid Runestam, agerande under andra världskriget. 
14 Jarlert 1995, s. 375f. 
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Tro och moral: Oxfordgrupprörelsen och MRA i Finland 1932–1955 
(1993) att aktiva inom grupprörelsen i Finland for till ”ett gruppmöte i 
Vadstena mellan grupprörelsen och kyrkans folk”. 15  Jarlerts och Ek-
strands studier behandlar Oxfordgrupprörelsen i norra Europa och ger 
ingångar till analysen av Vadstenamötena och de olika kyrkliga rikt-
ningar som förekom där. Samtidigt var Vadstenamötena inte ett renod-
lat Oxfordgrupprörelsebaserat initiativ. 

Högkyrkligheten var nämligen också en målgrupp för mötena i deras ti-
digare skede. En sådan benämning dyker upp även senare i mötenas 
historia, men då snarare som ett allmänt, tämligen opreciserat begrepp. 
Här kommer ordet ’högkyrklighet’ genomgående att användas som det 
framträder i materialet, med bortseende från den omfattande teologiska 
diskussion som förts redan från 1800-talet och framåt. Högkyrkligheten 
betonar särskilt sakramenten och liturgin samt kyrkans tradition och äm-
bete. Högkyrklighet har genom tiderna gärna använts som självdefinition 
av grupptillhörighet. Ibland har det beskrivits och definierats som mot-
sats till lågkyrklighet, med hävdandet att Guds handlande genom kyr-
kans nådemedel snarare än den enskilda människans omvändelseupple-
velse är grunden för kyrkans existens.16  

Någon samlad vetenskaplig studie om den svenska högkyrkligheten vid 
tiden för Vadstenamötena finns inte. Folke T. Olofsson ger i sin uppsats 
”Högkyrklighetens teologi” i Modern svensk teologi (1999) en översikt 
över och analys av högkyrklighetens grundläggande teologi och Bengt 
Ingmar Kilström ger en överblick över rörelsen i Högkyrkligheten i Sverige 
och Finland under 1900-talet (1990), men det är ett verk som jag bedö-
mer som okritiskt och odistanserat.17 Hur högkyrkligheten formerade sig 
efter beslutet om prästämbetets öppnande för kvinnor 1958 behandlas i 
Dag Sandahls böcker Förnyarna: mer än en historia om arbetsgemenskapen 
Kyrklig Förnyelse (2010) och En annan Kyrka: Svenska kyrkan speglad 
genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan 
(2018).18 

Om Svenska kyrkans struktur och organisation under 1900-talet har om-
fattande forskning bedrivits.19 Sören Ekström ger en översikt i Makten 

                                                
15 S. Ekstrand 1993, s. 184f. 
16 Kilström 1990, s. 9–12; Olofsson 1999, s. 239–289; O. Bexell 2007, s. 132–134. 
17 Kilström 1990; Olofsson 1999, s. 239–295. Vid teologiska institutionen, Uppsala uni-
versitet, arbetar doktoranden i kyrkohistoria Carl Sjösvärd Birger med en avhandling om 
den tidiga svenska högkyrkligheten. 
18 Sandahl 2010; Sandahl 2018.  
19 P. Hansson 2001, s. 178–187, innehåller litteraturhänvisningar som ger exempel på 
bredden av organisationsforskning om Svenska kyrkan. 
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över kyrkan. Om Svenska kyrkan, folket och staten. (2003).20 Ekström be-
skriver den offentligrättsliga regleringen av Svenska kyrkan främst under 
1900-talet, och kartlägger statens maktintressen över kyrkan men också 
den interna maktfördelningen och även hur frivilligarbetet hanterats i 
kyrkan.  

Möten av olika slag var, som nämndes inledningsvis, frekvent förekom-
mande inslag i kyrkolivet under 1900-talet: ungdomsmöten, stiftsmöten, 
prästmöten och olika former av uppbyggelsemöten. En del möten föll 
under offentligrättslig reglering, andra var tillkomna inom kyrkans egna 
officiella strukturer och några var helt oreglerade och frivilliga.  

Allmänna kyrkomötet var det officiella och offentligrättsliga organet för 
beslut i Svenska kyrkan under åren 1863–1982. Där behandlades kyrk-
liga frågor, genom proposition från Kungl. Maj:t eller genom motion av 
ledamot. Från 1949 bestod det av 100 ledamöter, varav 57 var lekfolk. 
Mötet samlades för att framlägga prästernas och församlingarnas gemen-
samma idéer. Allmänna kyrkomötets förändring och successiva politise-
ring har Klas Hansson studerat i Kyrkomöte och partipolitik: politisk på-
verkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018 (2019).21  

Allmänna Kyrkliga Mötet (AKM) var en frivilligt arrangerad mötesform 
men kan beskrivas som en synodal verksamhet, genom att lägre kyrkliga 
nivåer samlades och utgjorde ett överordnat organisatoriskt samman-
hang. AKM ägde rum från 1908 fram till 1970-talet. Avsikten var att 
dryfta sådant som inte föll inom ramen för Allmänna kyrkomötet och 
att vara en del av kyrkans röst i samhället.22 Till AKM välkomnades vis-
serligen alla, men yttranderätt hade endast de särskilt valda representan-
terna. AKM har undersökts av Harry Lenhammar i Allmänna Kyrkliga 
Mötet 1908–1973: målsättning och funktion (1977).23  

Biskopsmötet kan nämnas som en mötesform i kyrkolivet. Biskopsmötet 
var ett samrådsorgan för biskoparna och fungerade som en remissinstans, 
utan officiell ställning. Biskopsmötets historiska bakgrund har studerats 
av Jarl Jergmar: Biskopsmötet i Sverige 1902–1924 (2007) och biskopar-
nas ämbetsutövning jämte biskopsmötet har analyserats av Göran 
Lundstedt i Biskopsämbetet och demokratin: biskopsrollens förändring i 

                                                
20 Ekström 2003. 
21 O. Bexell 1990b; K. Hansson 2019. 
22 Lenhammar 1977, s. 268–277. 
23 Lenhammar 1977. 
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Svenska kyrkan under 1900-talets senare del: en kyrkorättslig undersökning 
(2006).24  

Andra möten med officiell, representativ och övergripande karaktär var 
de synodala stiftsmötena och de lagstadgade prästmötena. De först-
nämnda var inte rättsligt reglerade, men ansvarade för utveckling av för-
samlings- och stiftsarbetet ”på frivillighetens grund”.25 Lars Aldén har 
närmare undersökt dessa i Stiftskyrkans förnyelse: framväxten av stiftsmö-
ten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkr 1920 (1989).26  

Andra mötesformer var exempelvis möten och kurser för ungdomar. Så-
dana var ofta stödda av Svenska kyrkans diakonistyrelse (SKD). Vid si-
dan av möten och verksamhet med formell anknytning till Svenska kyr-
kan fanns kyrkligt engagemang som kanaliserades inte bara i möten utan 
också genom föreningar, förbund med mera. Det kunde handla om sak-
frågor, mission, uppbyggelse, utbildning eller annat.  

Ett exempel på kyrkliga möten som gick utanför de etablerade formerna 
och inte var en del av någon organisations mötesverksamhet, utan till-
kom på enskilt initiativ, är de så kallade Porlamötena. Inalles tio sam-
mankomster hölls på Porla brunn under perioden 1913 till 1937. Dessa 
möten har jag undersökt i uppsatsen Uppbyggelse och frivillighet: Porla-
mötena 1913–1937 och en kyrka i omdaning (2011).27 Det är till den for-
men av möten som den här undersökningens Vadstenamöten till per-
sonlig och kyrklig förnyelse kan räknas. Vad som särskilt förenar dessa 
möten är att de båda var frivilligt arrangerade.  

Alla ovan nämnda möten, mer eller mindre officiella, omnämns ofta un-
der egen rubrik i Svenska Kyrkans Årsbok (SKÅ), som började ges ut 
1920 och fungerade som ett slags officiell organisationsbeskrivning för 
Svenska kyrkan. Där nämns lagreglerade organ, stift och kyrkomötet, 
kyrkans egna rikstäckande verksamheter, synodala strukturer, kyrkligt 
knutna organisationer, föreningar och samfund. Vadstenamötena nämns 
i den allmänna årsöversikten vid ett par tillfällen, men inte efter 1948. 
Att de överhuvudtaget förekommer visar på att de har en koppling till 
Svenska kyrkan men att de inte följs närmare eller förekommer på 
samma sätt varje gång pekar på att de organisatoriskt är svårplacerade.28 

                                                
24 Lundstedt 2006, s. 147–150. För biskopsmötets historiska bakgrund, se Jergmar 2007 
(1970).  
25 Brohed 2005, s. 123. 
26 Aldén 1989.  
27 Wejderstam 2011, s. 95-121. 
28 SKÅ 1947, s. 75; SKÅ 1948, s. 74. 
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Som betydande för kyrklig mötesverksamhet med nationell räckvidd 
verkade den av Kungl. Maj:t inrättade diakonistyrelsen, som fick karak-
tären av offentlig institution och utgjorde en organisation för frivilligt 
arbete. Genom särskilda sekreterare och ombud kunde SKD stödja och 
centralt planera kurser, möten och frivilligt arbete i församlingar och 
stift. SKD bedrev och stödde pastoral verksamhet utanför församling-
arna, särskilt efter 1938.29 

Som inspiration och stöd i stiften växte en synodal struktur fram, med 
stiftsmöten och stiftsråd. De operativa stiftsråden planerade och stödde 
stiftens frivilliga arbete gällande mission, diakoni, ungdomsarbete och 
söndagsskolor.30 Från 1920-talet anställde stiftsråden stiftsadjunkter som 
kunde biträda arbetet. Den synodala strukturen blev en parallell organi-
sation till den officiella, lagstadgade, kyrkliga verksamheten. Det är 
också inom den synodala organisationen som stiftsgårdarna växte fram.31 
Lokalt organiserades frivilligarbetet i församlingarna och ett exempel på 
sådant var de flitigt förekommande syföreningarna.32  

Frivilliga initiativ utanför den reglerade kyrkostrukturen kom även till 
uttryck genom föreningar, stiftelser eller andra typer av idéburna gemen-
skaper som var hemmahörande i Svenska kyrkan. Till sådana hör exem-
pelvis Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro, Forum för präst-
vigda kvinnor och arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF). Till 
dessa idéburna sammanhang kan Vadstenamötet till personlig och kyrk-
lig förnyelse räknas.  

För att sammanfatta har inte många kyrkohistoriska studier behandlat 
tiden efter andra världskriget och det gäller även forskning om mötes-
verksamhet av den art som denna studie behandlar. Den lucka i tidigare 
forskning som föreliggande undersökning om Vadstenamötena till per-
sonlig och kyrklig förnyelse avser att fylla gäller frivillig mötesverksam-
het med anknytningspunkter till Svenska kyrkans organisation, men 
också kyrkliga riktningar och samtida aktuella frågor. Källmaterialet gör 
det möjligt att följa en utveckling under så lång tid som drygt fyra de-
cennier under 1900-talet. 

                                                
29 Santell 2016, s. 147f; 219f. 
30 Aldén 1989, s. 61–94; 171–175; Brohed 2005, s. 49–51; Wejryd 2012, s. 305f. Om 
det kyrkliga ungdomsarbetet: Fjellander 1972; ”På en gång så djupt och så vitt som möjligt” 
2007. Om den kyrkliga söndagsskolans etablering: Lundin 2014.  
31 Brohed 1975; Aldén 1989; Brohed 2005, s. 51–53: Santell 2018, s. 21–34. 
32 Wejryd 2005. 
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Teoretiska perspektiv 
I avvägning mellan empiri och teoretiska perspektiv formulerar filosofen 
Konrad Marc-Wogau en definition av teori som ”ett system av antagan-
den som förklarar givna fakta i motsats till empirin som blott konstaterar 
dem”.33 Det är ett fundamentalt, positivistiskt, påstående men för enkelt 
för att vara brukbart, eftersom det stannar vid en motsättning. Den ve-
tenskapliga utmaningen är att förena ett teoretiskt perspektiv med ett 
material.  

Den norske historikern Knut Kjeldstadli pekar likaså på nödvändigheten 
av teoretisk reflektion. Han menar bland annat att en ofrånkomlig för-
förståelse och ett behov av att definiera företeelser med allmänna be-
grepp är skäl att sätta in arbetet med det empiriska i en teoretisk dis-
kussion, inte minst eftersom teoribildningar innebär kondenserad tidi-
gare forskning. Kjeldstadli menar också att de historiska sambanden inte 
finns i den enskilda källan. Det är forskaren som ska konstruera, skapa 
och påvisa samband i det historiska materialet för att göra det begripligt 
och relevant i relation till sin särskilda forskningsfråga.34 

Det är av grundläggande betydelse att reflektera över hur begreppet 
’historia’ ska förstås. Sedan mitten av förra seklet har en intensiv histo-
rieteoretisk diskussion pågått kring frågan om i vilken mån det är möjligt 
– eller ens optimalt – att som historiker frigöra sig från det perspektiv på 
historien som den egna samtiden ger.35 

Det är inte möjligt att läsa och tolka en historisk källa utan att vara med-
veten om den egna samtidens förväntningar om vad som finns i källan; 
inför en historisk text har en sentida läsare redan en förförståelse av den. 
Strävan att förstå historien på dess egna villkor är ändå erkänd som rikt-
linje såväl för historiker som kan benämnas traditionalister som för post-
modernister.36  

                                                
33 Marc-Wogau 1984, s. 312. Dennes kursiv. 
34 Kjeldstadli 1998, s. 133f; 136. 
35 För diskussionen, som ytterst handlar om verklighets- och sanningsbegreppet och om 
historien är ett absolut skeende/ett värde/en för nuet styrande kraft, och om sådana be-
grepp som ”presentism” och ”objektivism” i relation till ”relativism”, se Clark 2004, s. 
19–28. 
36 I enlighet med Clark lägger traditionalisterna vikt vid att bedöma materialets omfång 
”ascertain the relative plentitude or paucity of documents: are there enough to make a 
case, to tell a story?” medan postmodernisten/poststrukturalisten i kraft av den grund-
läggande idén om att dekonstruera texten ändå pekar mot ett resultat i form av en möjlig 
rekonstruktion. Clark 2004, s. 25–27. 
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Att vi inte kan läsa historiska källor på samma sätt som i den tid de skrevs 
är dessutom ett av hermeneutikens villkor för tolkning.37 Ett pragmatiskt 
krav på historikern som har till uppgift att förklara ett skeende är att 
sätta sig in i den historiska situationen, så långt det är möjligt, och att 
försöka förklara hur händelserna tedde sig då – utan att anakronistiskt 
använda någon sorts historiskt facit. Särskilt när det gäller att värdera 
moderna företeelsers rötter riskerar det som är viktigt i forskarens samtid 
att ges alltför stor betydelse vid studiet av det förflutna.38  

I ett tidigt skede av arbetet med Vadstenamötenas arkivmaterial fram-
stod vissa teoretiska resonemang som möjliga att använda som modeller 
för analysen av materialet. Det gällde till exempel företeelser som orga-
nisationer, kristendomen i ett pluralistiskt samhälle och genus. Sådana 
aspekter är fortsatt relevanta i det avseendet att de pekar mot inplacering 
av vissa delar av materialet i en större kontext. Det är idéer som är när-
varande i arbetet och kommer till uttryck i vissa enskilda analyser, men 
alla utvecklas inte teoretiskt här.  

Vadstenamötena inte utgjorde någon form av ’organisation’, vare sig 
kyrklig eller annan. Det rörde sig inte heller om någon art av ideell för-
ening eftersom det för föreningar föreligger vissa formkrav, såsom an-
tagna stadgar med namn, syfte och beslutsgång.39  

Det kan övervägas om mötena skulle kunna sägas vara någon form av 
rörelse, om än inte i egentlig och etablerad mening. Begreppet ’rörelse’ 
är inte lätt att precisera. Sven Nygren beskriver ”den idébärande rörel-
sen” där ”de engagerade människorna [är] det primära och organisat-
ionen det sekundära”.40 För ”den idéburna organisationen” (som en rö-
relse kan utvecklas till) gäller att engagemanget sjunker ”även om idén 
står kvar i ändamålsparagrafen”. Så lägger han till att ”[b]ara den organi-
sation som kännetecknas av engagerade människor som gjort samma idé 
till sin, förtjänar att kallas idébärande.” Nygren anknyter också till be-
greppet ’projekt’ och menar att man måste granska de personer som är 
’idébärare’. Vidare menar Nygren att identitetsbegreppet blir viktigt i en 
definition av denna typ av organisationer. 41  Det gäller för båda de 

                                                
37 ”I varje möte som det historiska medvetandet företar med traditionen erfar man spän-
ningen mellan text och samtid. Den hermeneutiska uppgiften består i att utveckla denna 
spänning i stället för att dölja den med naiv assimilering.” Gadamer 1997, s. 154. 
38 Skinner 1969, s. 3–53. 
39 Hemström 1977; NJA 1987 s. 394. 
40 Nygren 2010, s. 49. 
41 Nygren 2010, s. 50 ”Ju starkare individen identifierar sig med en organisation desto 
starkare blir organisationen som meningsbärande gemenskap. Identiteten är kärnan för 
vi-känslan i organisationen.” 
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fenomen som Nygren nämner – rörelse och organisation – att begreppen 
inte kan användas till att ge en heltäckande beskrivning av Vadstenamö-
tena som fenomen, då det för dem gällde att idéerna bars av en speciell 
grupp av personer, mötesanordnarna, medan deltagande i mötena inte 
nödvändigt bygger på sådant engagemang.  

Definitionsmässigt finns visserligen en viss anknytning av Vadstenamö-
tena till rörelser som idébärande men i praktiken har ’rörelse’ knutits till 
allmänna samhällsfenomen, i synnerhet 1800-talets folkrörelser där folk 
i gemen mobiliserades mot det rådande samhällsetablissemanget. Redan 
i sin samtid användes begreppet för väckelserörelsen, arbetarrörelsen och 
nykterhetsrörelsen. Benämningen har även använts för löst relaterade in-
tressegrupper som till exempel fredsrörelsen, hembygdsrörelsen och 
handikapprörelsen.42  

I anknytning till begreppet ’rörelse’ kan Vadstenamötenas arrangörer 
förstås som ett nätverk av engagerade personer, men att tillämpa en så-
dan förståelse av mötena skulle ge för stort fokus på de enskilda drivande 
personerna och deras motiv för engagemang.43 Därför skulle en nätverks-
teori i analysen av Vadstenamötena enbart vara delförklarande.  

Även om Vadstenamötena inte heller kan sägas falla under begreppet 
’organisation’ finns det ändå starka skäl till att anknyta analysen till det 
närliggande begreppet ’organisationsidentitet’, organizational identity. 
Albert & Whetten anger tre grundkriterier för hur en organisation, en 
rörelse, en funktion, ett sammanhang kan beskrivas ha en identitet. Den 
första gäller claimed central character vilket avser en huvudsaklig karak-
terisering av vad som är essentiellt för identiteten; det andra är claimed 
distinctiveness, vilket distinkt skiljer den från andra parallella företeelser 
men samtidigt avskiljer i så måtto att de som har samma kännetecken 
förenas inom en grupp; det tredje är fråga om temporal continuity, som 
gäller att en företeelse består som densamma över tid.44 Samtliga dessa 
kriterier kan tillämpas på Vadstenamötena. 

Kriterier på identitet har även företagsekonomen Karin Holmblad 
Brunsson pekat ut som grundläggande för organisationer. Hon utvecklar 
sina definitioner utifrån några amerikanska organisationsteoretiker från 
1990-talet och menar att organisationer är sociala enheter som konstrue-
ras för att uppnå bestämda mål och att de därför kännetecknas av en 
uppsättning stabila sociala relationer som medvetet skapats med avsikt 

                                                
42 Pettersson 1992, s. 324–392; Trägårdh 2006, s. 228–253. 
43 Hasselberg, Müller & Stenlås 2002, s. 18–31; Gunneriusson 2002, s. 32–48. 
44 Albert & Whetten 2004, s. 89–118, citat s. 90f. 
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att under hela sin tid nå målen eller syftena. Således förutsätts formella 
organisationer uträtta något särskilt, men då, menar hon, med begräns-
ning att en uppgift eller ett mål är nog. Organisationens mål, skriver 
Holmblad Brunsson, behöver inte vara mer specificerat än att ”tillverka 
skruvar eller sälja resor, laga tänder, ta hand om dagisbarn, ordna fågel-
skådarutflykter eller högmässor”.45 Så formulerade grundkriterier kan sä-
gas stämma in på Vadstenamötena med deras kyrkliga avsikter även om 
de inte framträder som en regelrätt organisation, men när de väl har en 
benämning har de ändå fått en identitet av liknande slag. 

Av särskilt intresse i detta sammanhang är också ett kriterium som gäller 
identitet över tid, eftersom Vadstenamötena erbjuder en berättelse av 
historisk karaktär. De hör därmed snarast hemma bland de organisat-
ioner som Holmblad Brunsson skiljer från ’formella’ organisationer och 
benämner ’informella’.46 I det historiska förloppet kommer de också att 
gradvis förändras och förändringarna kan gälla såväl yttre som inre fak-
torer.  

Ett förändringsförlopp innebär onekligen också att organisationen växer 
till, stabiliseras, mognar och i ett slutskede har tjänat ut sitt syfte. Det 
innebär att man kan använda sig av de organisationsteoretiska modeller 
som använder sig av begreppet ’livscykel’ som analogi.  

Utifrån ett utvecklingshistoriskt perspektiv är sådana teoretiska modeller 
som delar in organisationers utveckling i stadier tillämpbara på 
Vadstenamötena. Särskilt relevant i sammanhang med hur Vadstenamö-
tena utformades från början och fick en etablerad status är organisations-
forskaren Judith Sharken Simons beskrivning av livscykeln hos ”icke 
vinstdrivande organisationer”, Nonprofit Organizations. Här öppnar sig 
en möjlighet till jämförelse med Vadstenamötena och deras utveckling i 
det att hon utgår i sin teori mer från aktörernas engagemang än enbart 
från att det är en beskrivning av idéburna organisationer. Hon lyfter fram 
följande fem steg i en livscykel, formulerade som aktörernas handlingar 
i aktiva verbformer.47  

1) Imagine and Inspire – Fantisera och inspirera,48 

                                                
45 Holmblad Brunsson 2002, s. 8.  
46 ”De kan sällan identifieras förrän de existerat under en tid.” Holmblad Brunsson 2002, 
s. 12. 
47 Sharken Simon 2001, s. 5–7; 67–78; se även Nygren 2010, s. 17–26 om grunden för 
idéburna organisationer.  
48 ”The primary question at this stage is, ’Can this dream be realized?’” Karakteriserat av 
”lots of enthusiasm, energy and creativity”. Sharken Simon 2001, s. 5. 
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2) Found and Frame – Forma och skapa,49 
3) Ground and Grow – Bygga och växa,50 
4) Produce and Sustain – Skapa och vidmakthålla,51 
5) Review and Renew – Se över och förnya.52 

Utifrån Sharken Simons fem punkter är det möjligt att ställa en fråga om 
hur långt mönstret svarar mot den utveckling som Vadstenamötena ge-
nomgår. Sharken Simon utesluter som självständigt begrepp den del av 
organisationers livscykel som innebär deras upphörande med hänvisning 
till att det inte sker genom aktivt handlande utan snarare är något som 
drabbar.53 Det är inte minst viktigt för förståelsen av Vadstenamötena 
och deras relation till Svenska kyrkan att också inkludera deras slutfas. 

Även om Sharken Simon i anknytning till sin modell ändå utförligt ut-
vecklar vad som utmärker en unhealthy organization, den som går mot 
sitt upphörande kan här också andra modeller beaktas för att klargöra 
hur och varför organisationer upphör.54 

Kimberly & Miles behandlar i en samlingsvolym alla aspekter på det som 
rubriceras som ”organisatorisk livscykel”.55 Diskussionen om organisat-
ioners uppkomst och tillväxt svarar emot vad de här nämnda teo-
retikerna anför. Tredje delen av volymen handlar om organisationers 
nedgång, decline, och där tecknas en för undersökningen av Vadstena-
mötena relevant modell i det avsnitt av boken som är författat av David 
A. Whetten under artikelrubriken ”Sources, Responses, and Effects of 
Organizational Decline”.56 

                                                
49 ”The key question at this stage is ’How are we going to pull this off?’” Karakteriserat 
av ”excitement and high levels of interest by many people, accompanied by the fear that 
formalizing the dream will result in the loss of its magic.” Sharken Simon 2001, s. 6. 
50 ”The overriding question is ’How can we build this to be viable?’” Karakteriserat av 
fokus på ”establishing systems of accountability”. Sharken Simon 2001, s. 6. 
51 ”The primary concern, ’How can the momentum be sustained?’” Karakteriserat av 
”stability”, men stelnat i ”slow creativity and growth”. Sharken Simon 2001, s. 6. 
52 ”The primary question is ’What do we need to redesign?’” Sharken Simon 2001, s. 6. 
53 ”Sometimes it happens – an organization is forced or chooses to shut its doors. In this 
model. decline and dissolution is not considered an inevitable stage of an organization’s 
life cycle but rather one of the routes an organization can find itself taking. That is why 
I describe only five stages.” Sharken Simon 2001, s. 7. 
54 Sharken Simon 2001, s. 39 beskriver ”The unhealthy organization lacks passion, ex-
periences high levels of personalized conflict, or suffers from severe financial and pro-
grammatic crises.” Hon ger även en checklista på punkter som ska avslöja en organisat-
ions hälsoläge, s. 39–41. 
55 Kimberly & Miles 1980; Kimberly 1980, s. 1–14. 
56 Whetten 1980, s. 342–374.  
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Organisationsforskningen har i denna fråga främst diskuterat föränd-
ringar i population och resources.57 Whetten anför i sin vidare utveckling 
om slutfasen av livscykeln att orsakerna till ’nedgång/stagnation’ förelig-
ger i sådana faktorer som atrofi, alltså förtvining, och även förlust av le-
gitimitet. Slutfasen kan enligt honom även formuleras som entropi, vil-
ket helt enkelt avser att omgivningen inte längre har intresse för verk-
samheten. Det finns anledning att återkomma till dessa resonemang i 
undersökningens sista avsnitt, om Vadstenamötenas upphörande. 

De här återgivna organisationsteorierna motiverar att termen ’organisat-
ion’ har undvikts när det gäller Vadstenamötena. I stället har termen 
’organiserande’ använts i beskrivningar av hur de anordnades. Ett av skä-
len är att Vadstenamötena med sin form av frivillighet i kombination 
med arbetssättet att arrangera dem inte passar in i något vedertaget de-
finierat mönster av sådana organisationer som brukar benämnas frivil-
liga. 

Begreppet ’frivillighet’ 
Den här undersökta mötesverksamheten kan definieras som ’frivillig’.58 
Under de första decennierna på 1900-talet hade förutsättningarna för 
kyrkolivet förändrats, inte minst i fråga om frivilligt arbete.59 För att 

                                                
57 Whetten 1980, s. 353f. 
58 En av SAOB:s definitioner av ordet frivillig är ”om handling o. d.: som göres av fri vilja” 
med den preciserade förklaringen ”i utvidgad anv., om institution o. d.: som upprättats 
o. uppehålles på frivillighetens väg”. ”Frivillig”, SAOB. 
59 Den svenska kyrkan har sedan medeltiden varit indelad i territorialförsamlingar och 
därmed har det funnits en gränsdragning mellan pastoral verksamhet i församling och 
annan pastoral verksamhet. Den pastorala verksamheten har aldrig helt rymts inom ter-
ritorialförsamlingens former. Exempel genom Sveriges kyrkohistoria på sådant som er-
bjudit pastoral verksamhet är klostren, konventiklar, gudstjänstgemenskaper, folkrörel-
ser och fria församlingar. Icke-territoriella församlingar, exempelvis Hovförsamlingen 
och församlingar sorterade under krigsmakten, har dock även de inom sig bedrivit pas-
toral verksamhet. O. Bexell 2003a, s. 19f. Som utgångspunkt för förändrade förutsätt-
ningar för kyrkligt frivilligarbete kan tas representationsreformen 1865, då en bodelning 
genomfördes mellan ’andliga’ och ’världsliga’ angelägenheter i de nya kommunallagarna. 
Genom denna splittrades den gamla sockenstämman i två organ: en kommunalstämma 
och en kyrkostämma. H. G. F. Sundberg 1964, s. 4–9; Ekström 2003, s. 16f: O. Bexell 
2003a, s. 19f. Om relationerna mellan kyrka och stat i 1860 års religionslagstiftning och 
vägen fram till 1862 års kommunallagar, se Dahlman 2009, s. 387ff. Kyrkostämman 
hade två ansvarsområden, dels kyrkobyggnaderna och församlingslivet, dels skolunder-
visningen – därför tillkom förvaltningsorganen kyrkoråd och skolråd. Territorialförsam-
lingen kom att bestämmas av den dubbla ansvarslinjen, där prästens teologiskt motive-
rade ansvar var innehållet och lekfolkets ansvar var ordningen och resurserna. Kyrko-
skatten fick i och med detta bara användas till definierade uppgifter inom dessa två om-
råden. Se vidare Ahrén 1961; Ahrén 2000, s. 72. Sådant som fanns utanför dessa 
uppgifter fick inte ekonomiskt stödjas; det hade varit behörighetsöverskridande. Kyrkliga 
pastorala initiativ på frivillig bas fick inte anknyta till lekfolkets ansvarslinje inom 
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kunna hantera det växande behovet av frivillig verksamhet, utanför den 
officiella kyrkostrukturen, blev lösningen att knyta den till den så kallade 
ämbetslinjen, präster och biskopar som skulle verka tillsammans med 
det engagerade lekfolket. En sådan konstruktion tillämpades på många 
håll i kyrkolivet och den innebar att allt som inte var uttryckligt reglerat 
i kyrkolagstiftningen ändå kunde vara svenskkyrkligt förankrat genom 
ämbetslinjen, vilket Carl Strandberg och Sven Thidevall har visat.60 Att 
präster och/eller biskopar som företrädare för ämbetslinjen deltog i en 
verksamhet garanterade dess svenskkyrklighet. Ämbetslinjen var den 
rättsliga grunden och tillsammans med detta kan kyrkolivets situation 
förstås. 

Utmaningen för kyrkolivet var att den i lag reglerade ordningen definie-
rade vad stiften och församlingarna skulle göra, samtidigt som den kyrk-
liga frivilligsektorn alltmer växte och det kom att bli ämbetslinjen som 
band samman verksamheterna. Diskrepansen var vid 1930-talets ingång 
stor mellan kyrkans lagfästa och faktiska ordning. Med 1936 års domka-
pitelsreform öppnades möjligheten för stiften att utöver de tidigare för-
valtningsuppgifterna ”genom erforderliga åtgärder tillgodose församling-
arnas behov samt befrämja den kristna kärleksverksamheten och ung-
domsvården inom stiftet” och att vid fullgörandet av uppgifterna om 
möjligt ”samarbeta med frivilliga organisationer för främjande av kyrklig 
och religiös verksamhet”.61 Därmed hade de frivilliga kyrkliga arbetsfor-
merna fått ett slags erkännande. Det var ytterligare ett steg för Svenska 
kyrkan att tydligare framträda som en kyrka och tona ned karaktären av 
myndighet. Det skulle kunna uttryckas som kyrkans seger mot salighets-
verket, för att referera till ecklesiastikministern Arthur Engbergs (1888–
1944) uttryck.62 

Frågan om hur det frivilliga arbetet skulle förstås fortsatte att väcka dis-
kussion även efter 1930-talet. Helge Ljungberg (1904–1983, slutligen 
biskop i Stockholm) diskuterade i en statlig utredning begreppsparet le-
galt-frivilligt 1950 och menade att termen ’frivillig’ inte skulle användas 
eftersom den ”dels är obiblisk, dels sakligt missvisande, dels leder till 

                                                

församlingarnas och stiftens officiella strukturer, såsom kyrkoråden och domkapitlen. H. 
G. F. Sundberg 1948, s. 348ff; O. Bexell 2003a, s. 19f; Thidevall 2019, s. 176ff.  
60 Strandberg 1974, s. 61–73; Thidevall 2019, s. 176ff. 
61 Se 13 § lagen (1936:567) om domkapitel. I förarbetena diskuterades hur de ”på frivil-
lighetens väg framvuxna formerna” för kyrklig verksamhet skulle hanteras. Det framgår 
att det inte fanns en vilja att reglera dessa former i någon större utsträckning, eftersom 
de ansågs motsvara sina uppgifter väl utan en reglering. Kungl. Maj:ts proposition 
1936:241, s. 31f; SOU 1935:31, s. 53–59; Brilioth 1946, s. 363–367; Brohed 2005, s. 
124. 
62 H. Lundberg 1988, s. 11–17; 86–88; Alvunger 2006, s. 50. 
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falska associationer och värderingar av arbetets art”.63 Han såg som den 
enda användningen av begreppet när arbetet utfördes av frivilliga, oav-
lönade krafter, och att det bara var fråga om en förlängning av det strikt 
lagreglerade som vuxit fram.64 Ett liknande förhållningssätt såg biskopen 
i Härnösand Gunnar Hultgren (1902–1991, slutligen ärkebiskop) 1958 
när han menade att det frivilliga aldrig får framstå som kyrkligt icke-
legitimt eller som något extra – rent av illegalt.65 Svenska kyrkan hade 
inte en legal och en frivillig hälft.66 Några år senare slogs det i en statlig 
utredning fast att det fanns både sakliga och praktiska skäl att göra skill-
nad mellan legal och frivillig verksamhet.67  

I linje med detta har svensk kyrkohistorisk forskning som rör 1900-talet 
hävdat en klar åtskillnad mellan lagreglerad och frivillig verksamhet. 
Den lagreglerade verksamheten definieras oftast efter vad den gällande 
kyrkolagen föreskrev. Däremot är begreppet och innehållet i ’frivillig’ 
mer komplicerat, eftersom det ibland används i motsättning till något 
lagreglerat utan att närmare definieras. Förvisso anger termerna en be-
skrivning av det självklara slaget: det som inte var reglerat och ålagt i lag 
var frivilligt. Om ambitionen är att skildra det svenska kyrkolivet finns 
det en uppenbar risk att en sådan uppdelning blir alltför grovmaskig. 
Verksamheten inom stift, församlingar och på riksnivå var avsevärt mer 
mångfasetterad och låter sig svårligen analyseras enbart i en binär upp-
delning i frivillig och lagreglerad. Komplexiteten i fråga om det frivilliga 
arbetet stannar inte vid detta; det går att se i flera dimensioner, både 
organisatoriskt och begreppsligt. 

Den kyrkliga frivilligheten är en mångfacetterad del av kyrkolivet under 
1900-talet. Frivillighet som begrepp kan förstås enligt olika kategorier: 
som lagreglerad och frivillig i olika grader. Kyrklig verksamhet enligt den 
första kategorin omfattar den uttryckligen lagreglerade såsom prästens 
tjänsteåligganden, exempelvis församlingens söndagliga gudstjänst och 
biskopens ordförandeskap i domkapitlet.  

Till den andra kategorin kan inom den kyrkliga organisationen räknas 
initiativ till verksamheter som tas av dess företrädare på olika nivåer, 
verksamheter som varken är del av tjänsteåligganden eller stadgade i lag 
och författning, men som ändå kan vara knutna till Svenska kyrkan. Ex-
empel på sådana är stiftsmöten.  

                                                
63 SOU 1950:31, s. 65. 
64 SOU 1950:31, s. 65f. 
65 Hultgren 1959, s. 44–46. 
66 Hultgren 1959, s. 51. 
67 SOU 1963:39, s. 23f. 
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Den tredje kategorin är de verksamheter som kyrkligt engagerade initi-
erar utan någon formell koppling till kyrkan, utöver eget medlemskap, 
eller till någon av dess stödorganisationer. Som exempel på kategorin 
kan syföreningar nämnas.  

Att hänföra båda de sistnämnda kategorierna till begreppet ’frivilligt’ 
kyrkligt arbete är otillräckligt. Det finns därför skäl att i analysen pröva 
att med ’frivillig’ ange sådan verksamhet som individer, enskilt eller i 
samverkande gemenskap, genomför. Frivillighetsbegreppet kan i så fall 
vara en grund för analys av den tredje kategorin av ovannämnda verk-
samheter. Den andra gruppen däremot – den som initieras inom kyrkliga 
organisatoriska enheter – kan ses som ’semiinstitutionell’, dvs. institut-
ionaliserad i den officiella kyrkostrukturen men inte i sin praktiska utöv-
ning. Lagreglerat–frivilligt avser således ytterligheter men det förekom-
mer också en mellanliggande kategori av semiinstitutionella strukturer.  

Bristen på närmare analys av begreppet frivillighet avtecknar sig i forsk-
ningsläget. Den lagreglerade verksamheten inom den första kategorin är 
välstuderad i den kyrkohistoriska forskningen.68 Det gäller i nästan lika 
hög grad den semiinstitutionella enligt den andra kategorin.69 Däremot 
har de frivilliga sammanslutningarna – den nyssnämnda tredje kategorin 
– inte blivit föremål för undersökningar i någon större utsträckning. Det 
är den modell som kommer att prövas i relation till de här studerade 
mötena och resultatet diskuteras i slutkapitlet. 

Sammanfattningsvis kommer det här skisserade teoretiska ramverket att 
prövas återkommande vad gäller såväl mötenas organiserande som frivil-
lighet. Att inom den ramen uppmärksamma frågeställningar om både 
mötenas form och deras innehåll kan ge svar på avhandlingens huvud-
fråga om Vadstenamötenas och Svenska kyrkan. 

Material 
De dryga fyrtio årens Vadstenamöten har lämnat spridda och mångfa-
cetterade spår efter sig. Det handlar dels om material inifrån mötena och 
arbetet med dem och dels om material utifrån, olika slag av skildringar 
av mötena. 

Det centrala källmaterialet, Vadstenamötets arkiv (VMA), finns i Lin-
köpings stifts- och landsbibliotek (LSB). Efter att det sista mötet hållits 

                                                
68 Thidevall 2000; T. Ekstrand 2002; Claesson 2004. 
69 Iverson 1955; Lenhammar 1977; Aldén 1989.  
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1985 och verksamheten var avvecklad överlämnades materialet i januari 
1986 av domprosten i Göteborg Per-Olof Sjögren (1919–2005), som var 
siste ordförande för mötenas planeringsgrupp. Arkivet omfattar fem ar-
kivlådor med material från mötena.70 Det innehåller en mängd olika gen-
rer såsom deltagarlistor, programblad, föredragsmanus, predikoutkast, 
protokoll, bibelstudiematerial med tillhörande anteckningar, välkomst-
hälsningar, fotografier, tidningsklipp, korrespondens, verifikationer, kas-
saböcker, revisionsberättelser samt ett par föremål, däribland en plån-
bok.  

Materialet i de fem arkivlådorna är kronologiskt ordnat, och fördel-
ningen avspeglar hur mötena organiserades och förändrades över tid.  

1: 1943–1961  
2: 1962–1971 
3: 1972–1978  
4: 1979–1983  
5: 1984–1985  

Arkivlådorna är fysiskt lika stora men rymmer olika mängd material. 
Låda 1 omfattar material från 18 år och låda 5 från endast två. Från mö-
tenas första tiotal år är det mestadels fråga om trycksaker, såsom delta-
garlistor och program, liksom tidningsklipp. Enstaka anteckningar och 
utkast till föredrag förekommer också. Den sista arkivlådan innehåller, 
förutom material från de sista två mötena och avvecklingen av mötes-
verksamheten, även de sista årens samlade verifikationer och kassa-
böcker, sådant som inte sparats från mötenas tidigare skeden. Den lådan 
verkar därför innehålla mer information än den faktiskt gör. 

Det efterlämnade materialet från Vadstenamötena 1960–1985 ändrar 
karaktär från decennieskiftet 1970 på ett sätt som speglar en förändring 
i mötena. Skiftet sker inte tvärt, utan gradvis. Fram till senare delen av 
1960-talet är stora delar av materialet sådant som är direkt relaterat till 
mötena: renskrivna manus till de inledande föredragen, noteringar från 
bibelstudier, deltagarlistor, förberedande korrespondens och program-
blad. Från och med senare delen av 1960-talet börjar andelen efterläm-
nade mötesföredrag minska medan administrativa dokument ökar. Ju-
sterade mötesprotokoll och ekonomiskt relaterade handlingar – verifi-
kationer och kassaböcker – står för den största ökningen. Intrycket är 

                                                
70 ”Vadstena-mötet. Handlingar (föredrag, protokoll, kassa-rapporter m m) i anslutning 
till kyrkliga sommarmöten för präster och lekmän i Vadstena och Medevi under åren 
1943, 1945–1985.” LSB. Härefter används VMA som förkortning av referens till arkivet 
(Vadstenamötets arkiv). 
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trots det att det inte heller under den tiden fram till mötenas sista år har 
funnits någon genomtänkt plan för vad som skulle bevaras eller inte. Till 
fördel för undersökningen är dock att uppsättningen av tryckta mötesin-
bjudningar och deltagarlistor i det närmaste är komplett, förutom från 
en del av 1950-talets lokala möten. 

I Vadstenamötenas arkiv finns vissa luckor. Från 1960 fram till 1966 
finns förutom mötesinbjudan och deltagarlistor inte mer än ett par kor-
tare dokument av minnesanteckningskaraktär från planeringsgruppens 
arbete samt en del korrespondens mellan några av arrangörerna.  

Det är viktigt att påpeka att det bevarade materialet i arkivet inte med 
nödvändighet motsvarar hur arbetet tedde sig i praktiken – protokoll-
förda samrådsmöten kan ha förekommit, utan att protokollen hamnat i 
arkivet. 

Utöver Vadstenamötenas arkiv (VMA) i Linköping (LSB) är några per-
sonarkiv av särskild betydelse för undersökningen. Från mötenas första 
tio år innehåller Margit Sahlins (1914–2003) samling (MSS), nu i 
Svenska kyrkans arkiv (SvKAU), relevant material: korrespondens och 
material från arbetet med mötena, korrespondens mellan arrangörer, 
program, deltagarlistor och vissa anteckningar. Det mesta är unikt, men 
det finns även en del dubbletter i relation till arkivet i Linköping. Hand-
lingarna i Sahlins samling visar för övrigt hur drivande och starkt invol-
verad i mötenas organiserande hon var fram till 1950-talets början.71  

Materialet från Sahlins arkiv erbjuder ett särskilt problem. Hennes dag-
böcker är ännu inte tillgängliga för forskningen, men de har legat till 
grund för en form av biografi om henne, med urval och kommentarer av 
Elisabeth Nordlander år 2010.72 I boken förekommer en del information 

                                                
71 Det måste också nämnas att det finns en komplicerande faktor i fråga om Sahlins arkiv. 
Under första fasen av min materialinsamling fanns arkivet, som ingick i S:ta Kathari-
nastiftelsens arkiv, deponerat i Stockholms stadsarkiv (SSA). Det mesta i arkivet var 
öppet för alla men visst material, exempelvis dagböcker och en del korrespondens, var 
belagt med restriktioner och kunde bara få läsas efter beviljad ansökan. Min ansökan 
avslogs dock, varför jag inte kunnat ta ställning till Sahlins egna anteckningar, såsom brev 
och dagböcker rörande mötena. Samlingen var i SSA benämnd ”S:ta Katharinastiftelsen 
med handlingar efter Margit Sahlin”. Avslagen ansökan om arkivtillstånd meddelades 
mig av Mats Svegfors via Michael Bjerkhagen per e-post 28.10.2016. Mitt under mitt 
arbete flyttades arkivet, utan bevarad ordning, till Svenska kyrkans arkiv i Uppsala 
(SvKAU), som dessvärre inte haft resurser att ordna upp det omfattande arkivet och 
därför inte kunnat bevilja mig tillträde till efterfrågad information. När det väl är gjort 
kommer det inte vara ordnat på samma sätt som i Stockholms stadsarkiv. Det innebär 
att de hänvisningar som i den här undersökningen görs till Sahlins samling redan är ina-
dekvata. Allt material som används från Sahlins samling finns dock noggrant dokumen-
terat i form av kopior hos författaren.  
72 Nordlander 2010. 
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om Vadstenamötena liksom vad som hävdas vara Sahlins reflektioner i 
sammanhanget. Bokens berättelser utgörs av Sahlins egna memoaran-
teckningar och interfolieras med Nordlanders kommentarer. Utgåvan 
har inte någon vetenskaplig kritisk ambition och inga kriterier för urval 
och bearbetning redovisas. Att framställningen helt saknar referenssy-
stem och att materialet som den bygger på inte är tillgängligt gör det 
ibland svårt att avgöra om berättarjaget är Sahlin då eller en återblick-
ande Sahlin.73 Nordlanders bok är därför som källa vansklig att använda 
utan kritiska reservationer. 

Förutom Vadstenamötets arkiv och Sahlins samling finns ytterligare ett 
antal personarkiv som är av vikt. Till skillnad från de två nämnda, som 
innehåller direkt material från arbetet med mötena, innehåller de andra 
här använda arkiven mer sekundärt material såsom korrespondens och 
en del noteringar från enskilda personers förberedelser inför möten.  

Det rör sig om arkiv med korrespondens och anteckningar efter bisko-
parna Torsten Ysander (TYA) i Visby Landsarkiv (ViLA), Arvid Ru-
nestam (ARA) i Uppsala universitetsbibliotek (UUB), Bengt Jonzon 
(BJAH och BJAU) i Härnösands landsarkiv (HLA) respektive UUB, 
Ragnar Askmark (RAA) i Vadstena landsarkiv (VaLA), Bo Giertz 
(BGA) i Lunds universitetsbibliotek (LUB) och författaren Harry Blom-
berg (HBA) i UUB.  

Därutöver har också några organisationers arkiv konsulterats. Främst rör 
det sig om arkiv med protokoll och organisationspapper från Svenska 
kyrkans diakonistyrelse (SKDA) i Riksarkivet (RA), Svenska kyrkans 
mission (SKMA) i Svenska kyrkans arkiv i Uppsala (SvKAU) och Me-
devi brunn (MBA) i VaLA. 

De delar av materialet som varit viktiga för att rekonstruera mötena är 
de som hänför sig till vissa teman, dvs. program, innehåll, organisering, 
medverkande och deltagare. Det är fråga om till exempel trycksaker med 
program och övrigt material som redovisar mötena, även i dagspress. 

Två trycksaker, ’inbjudan’ och ’deltagarlista’, finns i VMA. Inför varje 
möte förekom nästan alltid två likartat utformade trycksaker i A5-for-
mat som båda innehöll mötets program i olika planeringsstadier. Först 
sändes ut en ’inbjudan’ med information om mötet, där det anges vilka 
som lovat medverka och information om anmälan. Informationen är ofta 
densamma som fanns i tidningsannonser inför mötet. Sannolikt var den 
tryckta inbjudan avsedd att spridas till möjliga intresserade och deltagare 

                                                
73 Nordlander 2010. 
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vid tidigare möten. Den här trycksaken refereras till i undersökningen 
som ’inbjudan’. 

Inbjudan, liksom annonseringen, är viktigt material för undersökningen 
därför att de förmedlar den offentliga bild som arrangörerna ville ge av 
mötena. Det var den som de potentiella deltagarna såg och bedömde 
som intressant eller ointressant. Där annonseras också mötets talare vid 
namn vilket torde avse att intressera deltagare. 

Den andra trycksaken, deltagarlistan, är likartat utformad, men har till-
lagt ordet ’deltagarlista’ på första sidan. Deltagarlistan måste vara iord-
ningställd i nära tid inför mötet när anmälningarna har kommit in. Den 
delades ut till dem som kom till i mötet. Mötesprogrammet finns i 
samma trycksak med specifika detaljer, som i vilka funktioner olika per-
soner skulle medverka, föredragens rubriker samt tidsschema. Av de ex-
emplar från olika år som bevarats i VMA är en del försedda med anteck-
ningar, strykningar och korrigeringar. Exempelvis kan enstaka namn vara 
tillagda – förmodligen rör det sig om personer som antingen missats i 
trycket eller av olika anledningar anmält sig sent. Namn kan också vara 
överstrukna och ibland finns en förklarande kommentar om sjukdom el-
ler avanmälning.  

Som källa till kvantifiering av mötesdeltagandet kan dessa deltagarlistor 
fungera – genom dem går det att få en uppfattning om andelen män och 
kvinnor, geografisk spridning och i viss mån socialgrupp; de innehåller 
nämligen både namn, titel och ort som deltagarna själva hade uppgivit i 
sin anmälan. I undersökningen kommer dessa tre uppgifter att ligga till 
grund för översikter av mötets deltagare. Trycksaken benämns i under-
sökningen ’deltagarlista’.  

Inbjudningar och deltagarlistor finns bevarade i materialet från nästan 
alla möten. Det gäller dock inte de så kallade Vadstenamöten som före-
kom på andra platser från 1940-talets slut och under hela 1950-talet. 

Som material om planeringen av mötena finns minnesanteckningar och 
med tiden även protokoll från olika konstellationer av arrangörer och 
planeringsgrupper. Intern korrespondens inom gruppen, undertecknad 
av en eller flera och ställd till övriga kallas i den här undersökningen 
’skrivelser’ medan annan korrespondens, mellan två personer, är ’brev’.  

Material som härrör från planeringen av mötena uppvisar vissa kronolo-
giska luckor. Särskilt är, som tidigare nämnts, 1960-talets första hälft 
dåligt dokumenterad. Från en del år finns nästan inget bevarat, medan 
andra är synnerligen väldokumenterade. Det går i regel inte att följa en 
enskild korrespondens. Från kopior av skickade brev från någon av 
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arrangörerna eller förmodat svar på sådana går det dock att klarlägga hur 
en del kommunikation gått inom planeringsgruppen och mellan arran-
görerna. Kategorin korrespondens och brev i de enskilda personarkiven 
har bidragit med information om hur planering och möten gått till.  

Fyra decenniers möten uppmärksammades i pressen. I allmän dagspress, 
kyrklig press och annan kyrklig periodika finns spår av mötena. Av up-
penbara skäl är allt sådant material spritt och här relateras kort hur 
materialet har insamlats.  

I Vadstenamötets arkiv i Linköping finns pressklipp från mötenas hela 
historia. I Sigtunastiftelsens klipparkiv finns en samling med ett 30-tal 
tidningsklipp, katalogiserade som ”Vadstenamöten ’för personlig och 
kyrklig förnyelse’”.74 Det rör sig om en spridd samling klipp från 1943 
till 1972, med klar tonvikt på de första tio årens möten. Främst handlar 
det om material från SvD och, för mötena i Lunds stift, Sydsvenska Dag-
bladet. Kungliga Bibliotekets söktjänst för svenska dagstidningar liksom 
digitala arkiv för DN, SvD och UNT har använts för att söka material 
utifrån söktermer som ’Vadstenamötet’, ’personlig och kyrklig förny-
else’, ’Medevimötet’ och ’kyrkligt möte till personlig förnyelse’. 

Pressmaterialet utgör en viktig kategori av material som behandlar mö-
tena från ett utifrånperspektiv i skildringar av olika slag. I undersök-
ningen använder jag det på två sätt, som ett slags utvidgat källmaterial 
för de första mötena där övrigt material inte räcker till och därutöver för 
att berätta om mötena och deras genomslag i pressen. Det framgår av 
funnet material att Vadstenamötena uppmärksammades i varierande 
grad i pressen, såväl dagspress som kyrklig press. Vid de tre första mö-
tena i Vadstena var intresset från pressen märkbart och vid ett par till-
fällen hade då SvD en egen reporter på plats; för de mötena har sådant 
material använts. Redan efter några år blir rapporteringen från mötena 
betydligt mindre omfattande, för att med tiden vara närmast obefintlig. 
Från och med 1950-talet förekommer rapportering uteslutande i lokal-
pressen. Återkommande, nära nog årligen ända fram till 1980-talets bör-
jan, inkluderas en berättelse om mötena i Linköpings stiftsblad, inte sällan 
i stiftskrönikan. Annonser för mötena i pressen förekom under lång tid 
men upphörde i början av 1980-talet. Av de möten som under senare 
delen av 1950-talet ägde rum på andra platser än Vadstena och Medevi 
är annonser ibland det enda spåret.  

Förutom källmaterial hämtat från olika arkiv och skildringar i pressen 
finns Vadstenamötena omnämnda och skildrade i en del litteratur, men 

                                                
74 ”Vadstenamöten ’för personlig och kyrklig förnyelse’” SigtSKA. 
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sällan som textens huvudfokus. Förutom notiser i olika stiftstidningar 
och stiftsböcker, främst Linköpings, nämns mötena ibland i minnesteck-
ningar över olika personer som medverkat i mötena i olika uppgifter. 

För åren 1943–1946 har följande stiftsperiodika, stiftsblad och julböcker 
som vid den här tiden fanns i de flesta stift systematiskt undersökts: Jul-
hälsning till Ärkestiftet (Uppsala), Linköpings stifts julbok som i och med 
1959 blir Linköpings stiftsbok, Kyrkvägen (Skara), Upp till Herrens gårdar 
(Strängnäs), Kyrka och hem (Växjö), Stiftskrönikan (Göteborg), Vårt stift 
(Härnösand), Lundastiftet, Linköpings stiftsblad, Västerås stiftsblad, 
Strängnäs stiftsblad och Karlstads stiftsblad. Linköpings och Lunds stifts 
periodika har jag följt ända fram till mötenas upphörande på 1980-talet. 
Utöver stiftens periodika har jag även sökt i annan kyrklig rikstäckande 
dito. Sökta årtal anges här inom parentes. Det rör sig om Vår Lösen 
(1943–1946), Svensk kyrkotidning (1942–1959), Vår Kyrka (1943–
1959), Kyrka och Folk (1943–1949), Nya Väktaren (1943–1946), Nytt 
Liv (1942–1947), Svenska kyrkans missionstidning (1943–1947) och 
Svenska kyrkans missionsstyrelses årsbok (1943–1947). Att slutåren skil-
jer sig beror på att när publikationerna efter några år helt enkelt inte har 
haft den typen av notiser, medan andra inte publicerat något som kan 
bedömas vara av intresse för undersökningen. Mycket lite material från 
periodiska publikationer ha befunnits användbart i undersökningen när 
det gäller tiden efter 1946. 

Metod  
Historievetenskaplig metod har sin grund i antagandet att spår av en för-
fluten tid kan systematiseras och på så sätt göras förståeliga genom olika 
former av klassificeringar, till exempel sådana som urskiljer handlingar, 
men också klassificeringar efter sådana grupperingar som gäller klass, 
språk och kön. Det är sådana spår, materialet, berättelserna, sammanfo-
gade till en meningsfull helhet, som förklarar en annan tid och dess ske-
enden. Det är vad som med hermeneutikens begrepp är en induktiv-
analytisk metod och tar avstamp i materialet; det är där idéerna ligger.75 
Källkritiken hjälper forskaren att bedöma en källas trovärdighet. Den 
djupare källkunskapen, som det här är frågan om, förutsätter forskarens 
kunskap om helheten, utifrån vilken enskilda uppgifter i ett material kan 

                                                
75 ”Methodologically conscious understanding will be concerned not merely to form an-
ticipatory ideas, but to make them conscious, so as to check them and thus acquire right 
understanding from the things themselves.” Gadamer 1979, s. 239. 
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förstås och tolkas. Det innebär att som forskare sätta in materialet i ett 
sammanhang, utifrån en kunskap om helheten. 

Begreppet ’kvalitativ textanalys’ har använts av olika forskare. Det kan 
beskrivas som att utifrån ett i förväg samlat och kategoriserat material 
gripa sig an en helhetsanalys. Syftet med en kvalitativ textanalys är med 
andra ord att genom aktiv läsning ta fram det för forskningsfrågan sub-
stantiella innehållet i en text.76 Genom en sådan textkritisk analysmetod 
kommer forskaren närmare texten, kan bearbeta och tolka den. Metoden 
förutsätter att texten betraktas ur flera olika perspektiv.77  

Vadstenamötenas organisering, innehåll, arrangörer, medverkande och 
deltagare utgör en rad ledmotiv för undersökningen som kan sägas ut-
göra summan av vad mötena var, eller uppfattades vara, av såväl de med-
verkande själva som i den förmedlade bilden av mötena. I undersök-
ningen sammanställs berättelser om olika teman i deras tidsflöde för att 
därefter i sammanfattande betraktelse av mötena i deras helhet avslut-
ningsvis söka svar på ställda frågor. De flerfaldiga berättelserna tillsam-
mans blir då till en text och kan som sådan tolkas i enlighet med herme-
neutisk teori.78 

Arbetsmetoden i det här arbetet är således främst ett närstudium av be-
fintligt material från hela Vadstenamötenas tid, i första hand arkivhand-
lingar och brev. Beskrivningen av materialet i det urval som görs innebär 
en fortgående analys av materialet. Stor vikt läggs i undersökningen vid 
att studiet av materialet från de olika perioderna i Vadstenamötenas 
historia sker enligt olika ingångar, eftersom en helhetsbild av en förete-
else endast kan utformas genom beaktande av olika aspekter. 

En metodisk genomgång av protokoll och brev från mötenas hela livstid 
är ett sätt att få en uppfattning om organiserandet av Vadstenamötena. 
I det arbetet är de redovisade diskussionerna av särskild vikt. Det kan ge 
underlag för sammanfattningar av mötena med jämförelser över tid. Det 

                                                
76 Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 65–68; Nelson & Woods 2014, s. 109–117. 
77 Rennstam & Wästerfors 2011, s. 222–223; Nelson & Woods 2014, s. 109–117. 
78 Ricoeur har utvecklat hermeneutikens grundläggande begrepp, se Kemp & Kristens-
son Uggla, 1988. Idén om det självklara i övergången från berättelsen sedd som text – 
såväl den fiktiva som den historiska – till dess tolkning tillskrivs Ricoeur i Klemm 1983, 
s. 74: ”Ricoeur, who sides with Dilthey in thinking that the true locus of the hermene-
utical problem is that of written texts.” Det utvecklas ytterligare: ”the text requires an 
effort of interpretation precisely to work out the kind of world that the text does pre-
sent.” Klemm 1983, s. 81. Vidare: ”The 'world of the text' is the central category in 
Ricoeur’s hermeneutical program because in the end the text-world is what is to be 
understood and interpreted.” Klemm 1983, s. 85. Se vidare Ödman 2017, s. 100–105.  
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är fråga om sådana berättelser som med fördel kan preciseras med citat 
ur källorna för de olika perioderna. 

För att få en bild av hur avsikterna med mötena förverkligades i deras 
innehåll är det avgörande att analysera mötesprogrammen och efterfråga 
vilka inslag som ingår och vilka de enskilda mötenas teman och rubriker 
var. Redovisningen sker löpande inom de olika tidsavsnitt som behand-
las. 

’Möten’ står i fokus i föreliggande studie. Det är ett ord med många sy-
nonymer och olika ord används i materialet. För att hålla reda i begrep-
pen kommer ordet ’möte’ endast att användas för att beteckna de kyrk-
liga möten som är föremål för studien. Den serie av möten som under-
söks här har gått till eftervärlden med precis rubricering som ’Vadstena-
mötet till personlig och kyrklig förnyelse’, utifrån att det var i Vadstena 
som mötena hade börjat. Eftersom det även hölls möten av denna ka-
raktär och med samma uttryck på andra platser och eftersom mötena i 
och med 1955 aldrig mer ägde rum i Vadstena får varje särskilt möte 
namn efter den ort det hölls på och årtal, enligt modellen Söderköpings-
mötet 1947 eller Medevimötet 1963. De möten som faktiskt ägde rum 
just i Vadstena kommer att refereras till som ’Vadstenamötet 1945’ eller 
i flertal ’Vadstenamötena 1943–1946’. När mötena som enhet avses be-
nämns de för hela undersökningstiden i pluralformen ’Vadstenamötena’ 
men i vissa allmänna resonemang förekommer den samlande beteck-
ningen ’Vadstenamötet’. De andra typer av sammankomster som före-
kom i sammanhanget, exempelvis när arbetslaget för mötena träffades, 
har olika beteckningar och skulle därför kunna benämnas överläggning/ 
rådslag/ samrådsmöte/ planeringsmöte/ planeringssammankomst, men 
de kommer här så konsekvent som möjligt att refereras till som ’sam-
rådsmöte’ eller ibland planeringsmöte, beroende på självbenämning.  

I Vadstenamötena är genom årens lopp många personer involverade i 
olika egenskaper och funktioner. Det ligger i undersökningens uppgift 
att analysera vilka personer som har haft de olika funktionerna. Därför 
studeras de många personerna utifrån fyra kategorier: arrangör, under-
tecknare, medverkande och deltagare.  

När det gäller urval av personer och vad de representerar, dvs. vilka som 
lämnar material och spår efter sig i historien och framträder i sin egen 
kapacitet, är det ett obestridligt faktum att män har lämnat mer arkiv-
spår än kvinnor. Generellt kan även sägas att ju högre upp i samhällshi-
erarkin personer befinner sig – genom utbildning, börd eller tjänst – 
desto mer material finns bevarat. För de här undersökta mötena innebär 
det att det är tämligen enkelt att få information om prästerna, eller de 
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förekommande biskoparna, men inte om lekfolket. Även för den senare 
gruppen gäller att det är högre sannolikhet att finna information om 
männen än kvinnorna. De kvinnor som överhuvudtaget förekommer i 
arkivmaterialet identifieras inte sällan genom sina män, särskilt när det 
gäller den kyrkliga världen: fru X är gift med kyrkoherden X i Y försam-
ling.  

De fyra behandlade kategorierna av personer definieras enligt sina funkt-
ioner och kan beskrivas på följande vis. 

’Arrangörer’ är de som organiserar och arbetar med mötena under pla-
neringstiden. Det är arrangörerna som träffas i samrådsmöten, korre-
sponderar med varandra under året i olika mötesrelaterade göromål och 
som har det slutliga mötesansvaret och är ansvariga för mötenas innehåll. 
Som grupp benämns de olika i källmaterialet, exempelvis Vadstenakom-
mittén eller Arbetslaget, men de får i undersökningen den enhetliga be-
nämningen planeringsgruppen.  

’Undertecknare’ är de som skriver under mötesinbjudan under perioden 
1943 till 1958, dvs. under den tid som sådana namnlistor överhuvudta-
get förekommer. Dessa är till viss del ofta samma personer som verkar 
som arrangörer. Undertecknarna presenteras med namn inom kapitlen 
över de tre första undersökningsperioderna, 1943, 1945–1946 och 
1947–1959. 

’Medverkande’ är de personer som har en utsagd funktion i de tryckta 
inbjudningarna och i program, såsom föredragshållare, bibelstudiele-
dare, predikant eller liknande.  

’Deltagare’ är den stora grupp som kom till mötena: präster, lekfolk, 
kvinnor, män, ungdomar m.fl.79  

Till viss del överlappar dessa fyra kategorier varandra: arrangörer kunde 
som sagt också vara undertecknare av inbjudan, mindre ofta var med-
verkande listade som deltagare. Det finns exempel på sådana som till-
hörde alla fyra kategorierna.  

Sammantaget över tid var det tusentals personer som förekom i samband 
med Vadstenamötena under deras fyrtioåriga historia. Vad gäller de tre 
första grupperna av personer – arrangörer, undertecknare och medver-
kande – är anteckningar om personerna viktiga att ta fram ur materialet, 
speciellt i samband med organiseringen av mötena. De mest frekvent 

                                                
79 En källkritisk anmärkning kan göras om deltagarlistorna – några barn har inte kunnat 
identifieras i listorna, även om det enligt annan rapportering fanns såväl yngre som äldre 
barn med i mötena. 
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förekommande arrangörerna, för vilka information varit möjligt att 
finna, får här en kort personteckning i fotnot när personen i fråga nämns 
för första gången. 

De tre engagerade grupperna utgör ett i varje skede överskådligt antal 
personer som kan pekas ut individuellt i materialet medan den fjärde 
gruppen, deltagarna, är viktiga i undersökningen enbart som grupp. De 
kan inte tecknas annat än som kollektiv men är möjliga att analysera i 
fråga om kön, ursprungsort och, när sådant nämns, yrkesgrupp. Om del-
tagarna kan således enbart statistiska metoder användas. Det möjliga till-
vägagångssättet är att utifrån befintliga listor över deltagarna dels göra 
en statistisk sammanställning, dels en genomgång av olika grupperingar 
av deltagare. Därmed kan ett material utvinnas för jämförelser över tid 
både när det gäller hur många som deltog, samt även om det förekom 
förändringar vad gällde könsfördelning och – med hjälp av yrkestitlarna – 
även socioekonomisk grupptillhörighet. Studier av enskilda deltagare 
görs alltså inte men statistiska översikter kan ändå ge svar på frågor om 
hur Vadstenamötena gestaltade sig ur en sociologisk synvinkel. 

Som återkommande teman i undersökningens perioder förekommer så-
ledes personer uppdelade i tre grupper efter sina funktioner. Arrangörer 
och undertecknare tillsammans är som aktörer de som med sina diskuss-
ioner i planeringsgrupper styr mötenas avsikter och inriktning. Studiet 
av gruppen medverkande ger en bild av innehållet i mötena. Gruppen 
deltagare visar särskilt upp mötenas ställning i samhället och studiet av 
antal kan antyda utvecklingen av mötenas betydelse. 

Disposition 
Efter inledningen till arbetet följer som kapitel 2 ett avsnitt med en bak-
grundsteckning av kyrka och samhälle i Sverige på 1940-talet. Det är 
tänkt att fungera som bakgrund till den historiska situation som de första 
Vadstenamötena befann sig i. Bakgrundsteckning för 1950-talet ges i 
början av kapitel 5, ”Expansion och stabiliserande”, och motsvarande för 
1960-talet och för följande decennier i början av kapitel 6, ”Upprätthål-
lande och nedgång”. 

Sammanhangen i materialet har därefter talat för en uppdelning av 
undersökningens material i tid i tre delar i form av fyra kapitel, dvs. 
kapitel 3–6. Det kan tyckas att den tredje undersökningsperioden 
1960–1985 (kapitel 6) med 26 möten är lång, i relation till de tidigare 
undersökningsperioderna om tre möten (1943–1946 – inkluderande 
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upptakten 1943) respektive möten under tolv år (1947–1959) och 20 
möten i den andra perioden, men det styrs av materialets karaktär.  

Fem bestämda tematiska kategorier återkommer inom var och en av de 
tre undersökningsperioderna. Först presenteras i alla kapitlen mötenas 
förberedelser och därefter följer en redovisning vilka som arrangerade, 
stod bakom mötesinbjudan och ingick i planeringsgruppen. Sedan följer 
en översikt över vilka som medverkade, där även biskoparnas närvaro 
noteras konsekvent, följt av en sammanställning av vilka deltagarna var. 
Slutligen blir mötenas innehåll genomgångna med hänsyn till tematik 
och ämnen. Undersökningens resultat sammanfattas och diskuteras i av-
handlingens avslutande kapitel 7. 

Mer detaljerat är de undersökande kapitlen disponerade på följande vis. 
Den första undersökningsperioden gäller de första tre mötena som ägde 
rum i Vadstena 1943, 1945 och 1946, och är uppdelad i två kapitel. Det 
allra första mötet och upptakten till detta behandlas i kapitel 3 under 
rubriken ”Initiativ och genomförande 1943”. I grunden är uppläggningen 
av undersökningen av det mötet densamma som för hela studien, men 
det första kapitlet inleds med att särskilt behandla vägen fram från 1942 
till det första mötet 1943 och avslutas med en utvärdering av detsamma 
och planerna framåt.  

De två följande mötena undersöks tillsammans i kapitel 4 under rubri-
ken ”Fortsättning och formerande 1945–1946” utifrån de valda tema-
tiska kategorierna som återkommer genom hela undersökningen. Ett par 
särskilda tematiska trådar, exempelvis den om så kallade Vadstenadagar, 
överlappar undersökningens periodgränser och behandlas i två avsnitt 
placerade dels inom andra undersökningsperioden (kapitel 5) då de var 
mest frekventa, dels mer kortfattat i den tredje (kapitel 6).  

Det tredje tidsavsnittet, kapitel 5, har rubriken ”Expansion och stabili-
serande 1947–1959”. Under den perioden ägde ett antal planeringsmö-
ten rum som särredovisas inom kapitel 5. Det sker i ett avsnitt rubricerat 
”På andra platser”. Undersökningsperioden präglades redan i början av 
att Vadstenamötena blev fler, i form av lokala möten på flera håll i lan-
det under några år. Mötena i Lunds stift blev självständiga och bestod 
några år längre än andra lokala möten. De ägnas ett särskilt avsnitt. Några 
andra för perioden egna avsnitt behandlar prästämbetets öppnande för 
kvinnor och de särskilda Vadstenadagarna. 

Under rubriken ”Upprätthållande och nedgång 1960–1985” beskrivs i 
kapitel 6 mötena enligt samma teman som i övriga undersökningspe-
rioder. I egna avsnitt behandlas några aktuella konfliktfrågor och hur de 
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löses inom ramen för mötena. Ett avslutande avsnitt inom kapitlet be-
handlar Vadstenamötenas nedläggning. 

Några avvikelser förekommer med utvidgningar från den strikta upp-
ställningen i vissa teman med nödvändig hänsyn till omständigheterna. 
Exempelvis behandlas inom varje undersökningsperiod ett antal plane-
ringsmöten med underrubriker, men i olika antal för perioderna; flest 
sådana ägde rum under expansionsperioden 1947–1959. Personteck-
ningar är i stort sett integrerade i den löpande texten, i de flesta fallen i 
fotnoter, men i ett fall har materialet givit anledning till att i ett särskilt 
avsnitt i kapitel 5 teckna Margit Sahlin i hennes betydelse som särskilt 
drivande av Vadstenamötena och deras planering under 1940-talet och 
de första åren på 1950-talet. 

Under den aktuella tidsperioden berör olika historiska händelser Svenska 
kyrkan, och då påverkas också Vadstenamötena så att i några fall fördju-
pande nedslag görs även i för kyrkan aktuella ämnen i den mån de finns 
berörda i materialet, så till exempel frågan om prästämbetets öppnande 
för kvinnor 1958 som behandlas i kapitel 5. 
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2 
Kyrka och samhälle vid 1940-talets början 

verige var inte krigförande i något av de båda världskrigen, men 
drabbades ändå av krigens konsekvenser. Den ekonomiska depress-
ionen från 1929 med arbetslöshet som följd på 1930-talet gav eko-

nomisk instabilitet i landet. En strävan efter samförstånd mellan olika 
parter fanns redan från 1930-talet: uppgörelsen mellan Socialdemokra-
terna och Bondeförbundet i maj 1933 (’kohandeln’) som lösning på den 
ekonomiska krisen och arbetslösheten.80 Till detta kom Saltsjöbadsavta-
let, som innebar att konflikter på arbetsmarknaden skulle lösas av de 
ingående parterna utan statlig inblandning. Det kom att prägla svensk 
politik: en öppenhet för att söka samförstånd med vilja till gemensamma 
överenskommelser snarare än konflikter.81  

Sverige stod utanför andra världskriget och landets industriella produkt-
ion förblev därför intakt till sin ekonomiska struktur. Den svenska indu-
strin och exportmarknaden gav Sverige en stark ekonomisk tillväxt, som 
i kombination med ett långvarigt socialdemokratiskt regeringsinnehav, 
från andra världskrigets slut till 1976, byggde ett svenskt folkhem med 
genomgripande reformer. 82  Välståndsökningen gav välfärdssamhället. 
Social välfärd, familj, utbildningsreformer, arbetskraftsinvandring, urba-
nisering, socialdemokratisk fördelningspolitik och ekonomisk stabilitet 
var kännetecknande för decennierna efter andra världskriget, men också 
ett ökat internationellt politiskt engagemang.83  

                                                
80 Schüllerqvist 1992. 
81 De Geer 1986; A. L. Johansson 1989, s. 20–35; Schiller 1989, s. 218–234; Hirdman, 
Lundberg & Björkman 2012, s. 260–264. 
82 Om socialdemokratin och folkhemsbygget: Hirdman 1979; Ruin 1986; T. Svensson 
1994; Torstendahl 1994, s. 124–141; Sejersted 2005; Magnusson 2006, s. 41–71; 
H. Björck 2008. Henrik Berggrens biografi över statsminister Olof Palme (1927–1986) 
ger en fördjupad bild av socialdemokratins idéutveckling: Berggren 2010. 
83 Hägg 2005; Nordström 2018. Om svenskt internationellt engagemang under kalla kri-
get, se exempelvis: Agrell 1985; Berge 1990; Ottosson 2001; Bjereld, Johansson & Molin 
2008. 
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Under andra hälften av 1960-talet började tillväxten att mattas och de 
fördelningspolitiska ambitionerna avstannade.84 Åren från 1968 prägla-
des Europa av en politisk vänstervåg och under 1970-talet bröts efter-
krigsexpansionen definitivt i en period av ekonomisk tillbakagång.85 Nya 
politiska frågor, som föräldraförsäkring, miljö och globalisering, liksom 
politiska krav på avreglering, privatisering och minskad offentlig sektor 
fördes in i debatten.86 Folkhemmets hemmafruideal kom från 1960-ta-
lets slut att ersättas av krav på jämställdhet och kvinnor gick från att varit 
hemarbetande till att alltmer få tillgång till högre utbildning och en egen 
yrkeskarriär.87 

Vadstenamötena initierades när andra världskriget fortfarande ägde rum, 
tog fäste och genomfördes årligen under efterkrigstiden, i ett samhälle 
av tillväxt och reformer ända fram till 1985. Det första Vadstenamötet 
som kom till stånd 1943 initierades, planerades och genomfördes mitt 
under världskriget, i ett skede av kriget då det på inget vis var säkert hur 
det skulle sluta.88  

Tiden under andra världskriget brukar i Sverige benämnas ’beredskaps-
tiden’. Det pågående kriget påverkade och hotade i viss mån direkt Sve-
riges nationella gränser. Inkallelsen till beredskapstjänstgöring var som 
mest omfattande under mitten av 1940, när striderna i Norge var inten-
siva och Sverige upplevde invasionshotet som störst. Utrikeshandeln på-
verkades kraftigt och landets produktion hämmades genom bland annat 
råvarubrist, vilket fick till följd att hela den svenska ekonomin krympte. 
För det svenska folkets del kom detta till konkret uttryck i den införda 
ransoneringen på många varor såsom socker, kaffe, mjöl, havregryn, 
kött, bönor, ägg, bensin och en tid även salt. Ransoneringen var utfor-
mad så att fördelningen skulle ske rättvist över hela befolkningen. Köp-
kraften hos konsumenten skulle inte vara av betydelse, varför ransone-
ringskort krävdes även vid restaurangbesök. Det bidrog till att skillna-
derna mellan olika grupper i samhället upplevdes som mindre än före 
kriget. Likaså möttes under inkallelsetiden svenska män från olika delar 
av samhället; detsamma gällde kvinnor i civilförsvaret. Ett sådant 

                                                
84 Magnusson 2006, s. 72–124; T. Nilsson 2009, s. 116–121. 
85 Salomon 1996; Krantz 2002, s. 83ff; J. Bergman 2010. 
86 Larsson 2008; Nycander 2008; T. Nilsson 2009, s. 120f; Rothstein 2010. 
87 Om den förändrade genusordningen i Sverige under 1900-talet, se Hirdman 1998. 
Hirdman pekar på kvinnornas successivt förändrade position från vad hon kallar ’hus-
hållskontrakt’ under 1940- och 1950-talen till att de under 1960-talet gick mot en jäm-
likhet i arbets- och yrkesliv. Från 1970-talets mitt och fram till 1980-talet blir jämlik-
hetssträvandena i stället fråga om jämställdhet. 
88 Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 326–339. 
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samhälle i samförstånd stod i beredskap för ett hotande krig.89 Svenska 
kyrkans biskopar formulerade budskap om att fred och försoning var en 
viktig angelägenhet, liksom den nordiska gemenskapen, och de uppma-
nade till förbön för de krigsplågade folken.90 Beredskapstiden känneteck-
nades inte bara av samförståndssträvanden utan också av en vilja till fred 
och försoning. Under pågående kyrkomöte i november 1941 möttes re-
presentanter för Svenska kyrkan och Sveriges riksdag i Stockholms stads-
hus och diskuterade den pågående krisen och betydelsen av folkets sam-
manhållning. De samlande orden blev ”Den svenska linjen är den kristna 
linjen”.91 

Trots att krigets närvaro i Sverige på många sätt var konkret, inte minst 
genom de tyska trupptransporterna och beredskapsandan, finns inget i 
arkivmaterialet från de tre första Vadstenamötena som explicit handlar 
om kriget, förutom vid något enstaka tillfälle såsom att det berättas i ett 
föredrag i Örebro om erfarenheter från den krigsdrabbade kontinenten. 

Det finns skäl att i sammanhang med Svenska kyrkan och Vadstenamö-
tena peka på den nyssnämnda samförståndsanda som kännetecknade 
samhällslivet vid den här tiden. I och med krigstiden präglades hela sam-
hället av en öppenhet för att söka samförstånd snarare än konflikt med 
vilja till gemensamma överenskommelser snarare än att man ville tvinga 
fram statligt ingripande.92  

Svenska kyrkan i en politisk och samhällelig kontext 
Det första av de Vadstenamöten som här ska behandlas hölls sommaren 
1943. Den politiska situationen då dominerades av andra världskriget. 
Sedan sommaren dessförinnan hade Tyskland lidit svåra förluster, med 
strategiska nederlag i slagen vid el-Alamein och Stalingrad. Det såg där-
för ut som att de allierade slutligen nått framgång. Sommaren 1943 blev 
den övertygelsen allt större; de amerikanska trupperna erövrade Sicilien 

                                                
89 A. W. Johansson 2004, s. 66–71; Overud 2005, s. 212–225. Folkberedskapen i sam-
hällets olika sektorer under andra världskriget tecknas av Lindal 2004; K. Hansson 2016, 
s. 67–84. 
90 S. Runestam 2009, s. 22–27, 111–114; K. Hansson 2014, s. 140ff, 151f. Att kristna 
kyrkor samverkade för samförstånd och fred var inget nytt för andra världskriget. Under 
första världskriget kom en kristen universalism till uttryck när The World Alliance of 
Churches for Promoting International Friendship bildades sent 1914. Karlström 1947, s. 
336–404.  
91 Montgomery 1982, s. 353–360. 
92 Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 260–264. 
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och den svenska regeringen stoppade den tyska permittenttrafiken ge-
nom Sverige.93 

Även om det pågick ett världskrig i Sveriges närhet kan 1940-talet be-
traktas som en tid av kyrklig framåtanda i Sverige. Under kriget väcktes 
tanken på att betona den kristna gemenskapen, vilket är möjligt att tolka 
som att det fanns ett nationellt behov av samhörighet och gemensamma 
värden. Svenskar kunde läsa om Sovjetväldets antikristna politik, med 
förföljelser av kristna, och stängda kyrkor och det var ett skäl till att man 
alltmer kom att inse vikten av kyrkan. Ett visst mått av kyrklig uppbyg-
gande optimism fick sitt uttryck i och med att Svenska kyrkan 1942 fick 
ett nytt stift, Stockholm, och nya kyrkliga böcker i form av ny psalmbok 
1937, samt ny handbok och ny evangeliebok 1942. Under beredskapsti-
den fick kyrkan och de kristna värdena möjlighet att fungera som sam-
lande kraft, så att Svenska kyrkan blev ”en symbol för nationens intres-
sen”.94 Under kriget präglades landet och Svenska kyrkan av något som 
har benämnts beredskapsreligiositet.95  

Först en blick bakåt i tiden om vad som hade lett till den i början av 
1940-talet rådande situationen. Svenska kyrkans plats i det svenska sam-
hället var på många sätt given; kristendomen var sedan länge etablerad 
och företrädd i den offentligt reglerade evangelisk-lutherska kyrkan. De 
då närmast förflutna decennierna hade kommit att innebära att Svenska 
kyrkan inte längre var helt dominerande, även om det var få som läm-
nade kyrkan.96 En del frikyrkliga röster, men även en del inomkyrkliga, 
stod fast vid den då halvsekelgamla kritiken mot Svenska kyrkan, näm-
ligen att den hade blivit ett statligt ämbetsverk och inte en plats att upp-
bygga och utöva sin egen religiösa fromhet. Andra förblev passiva med-
lemmar i Svenska kyrkan, men engagerade sig i stället i folkrörelserna. 
Främst var det arbetarrörelsen, nykterhetsorganisationerna och idrotts-
föreningarna som växte i medlemsantal.  

Motståndet mot Svenska kyrkan var på sina håll omfattande. Arbetarrö-
relsen drev frågan att religionen var överflödig i samhället medan andra 
menade att en offentligrättsligt reglerad kyrka inte hörde hemma i en 
stat som skulle vara konfessionslös.97  Det socialdemokratiska partiets 
kyrkopolitik var under långa tider kyrkokritisk. Ecklesiastikministern 

                                                
93 Hirdman, Lundberg & Björkman 2012, s. 318–322; 334. 
94 Brohed 2005, s. 134. 
95 Wejryd 2005, s. 189f. Beredskapsreligiositet är fokus i Ida Olenius pågående avhand-
lingsprojekt i kyrkohistoria vid teologiska institutionen i Uppsala.  
96 Ekström 2003, s. 39–55; Alvunger 2006, s. 39–44; Bengtsson 2019, s. 79–82. 
97 Jansson 1985, s. 38f; Gunneriusson Karlström 2004, s. 49–52; Martling 2008, s. 244–
249. 
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och socialdemokraten Arthur Engberg kallade – som tidigare nämnts – 
på 1930-talet Svenska kyrkan för ett kungligt salighetsverk och ansåg att 
biskoparna skulle avskaffas och ersättas av en generaldirektör med en 
överstyrelse.98 Så var Svenska kyrkan klämd mellan frikyrklig och inom-
kyrklig kritik och politisk vilja. Till detta kom en ytterligare komplice-
rande omständighet som berörde kyrkans relationer till sina medlemmar: 
att det gamla enhetssamhället omformats till ett alltmer pluralistiskt 
samhälle. Samhällsinstitutioner och näringar moderniserades och det 
traditionella agrarbaserade samhällets löstes upp.99 Successivt växte ett 
välfärds- och industrisamhälle fram, där perioden mellan de två stora 
världskrigen var den verkliga genombrottstiden. Det gradvisa skeendet 
påverkade ofrånkomligen också Svenska kyrkan och ledde till det som 
har benämnts som uppbrottet ur enhetskyrkan.100 

Antalet kristna sammanslutningar, med olika grad av organisation, var 
stort under 1900-talets första decennier. I och med Svenska kyrkans suc-
cessiva omställning till vad som benämndes demokratisk folkkyrka ut-
gjorde dessa fria sammanslutningar och engagemanget kring dem bety-
delsefulla inslag i Svenska kyrkan. För många var förhoppningen att 
Svenska kyrkan skulle förbli det kristna navet i Sverige och därför ville 
kyrkliga aktörer också försöka bryta dess successivt försvagade ställning 
i landet. Många kristligt baserade sammanslutningar liknade de profana 
folkrörelserna i sitt sätt att engagera människor, exempelvis genom för-
eningar, offentliga möten, konferenser och avdelningar. Målen var för-
modligen flera, men genom att utgöra sidorörelser kunde sådana enga-
gemang fungera som stödfunktioner i samhället. Därmed blev det up-
penbart att Svenska kyrkans position inte i första hand var knuten till 
dess reglerade funktioner utan var en obruten del av den folkliga kristna 
traditionen som förvaltare av det kristliga livet i Sverige.101  

Två utvecklingslinjer för Svenska kyrkan under 1940-talet är särskilt be-
tydelsefulla att följa närmare. Den första är Svenska kyrkans direkta re-
lation till staten och det omgivande samhället. Den andra gäller hur 
Svenska kyrkan uttryckte sig själv och sin relation till samhället och den 
övriga kristenheten, i fråga om kyrkosyner. I det följande ska dessa två 
linjer behandlas översiktligt. Eftersom kyrkan inte bara kan ses som en 
institution utan består av agerande individer, med egna förutsättningar 

                                                
98 Alvunger 2006, s. 47–51. 
99 Thidevall 2000 s. 15.  
100 Brohed 2005, s. 45f; Wejryd 2005, s. 184–187. 
101 Lövgren & Rodhe 1911, s. 18ff; Brilioth 1933, s. 415–421; Aldén 1989, s. 15f; Claes-
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och mål, är det lämpligt att närma sig frågorna med särskild hänsyn till 
enskilda aktörer.  

Relationen mellan stat och kyrka  
Under hela undersökningsperioden, 1943–1985, är Svenska kyrkans re-
lation till staten en fråga under pågående diskussion. Kyrkans offentli-
grättsliga ställning liksom de lagar som gällde det religiösa livet var under 
förändring. 

Relationen mellan stat och kyrka var dock fram till år 2000 sådan att 
Svenska kyrkan formellt stod inordnad under staten och den reglerades 
fram till 1992 av den kyrkolag som ursprungligen hade antagits 1686. 
Det var genom den lagen som inriktning och verksamhet för kyrkan i 
Sverige bestämdes i detalj, alltifrån det teologiska innehållet och den 
övergripande ordningen till församlingarnas gudstjänstliv och övriga an-
svarsområden. Biskoparna utnämndes av regeringen, på förslag från stif-
tets valkorporation, och regeringen hade även att besluta om inrättandet 
av prästtjänster, eftersom såväl präst som biskop var ämbetsmän i riket. 
Svenska kyrkans eget högsta styrande organ var kyrkomötet, men ären-
den av kyrkolagsnatur beslutades av regeringen och riksdagen med hö-
rande av kyrkomötet.102  

Frikyrkorna styrdes och begränsades inte av lagstiftning på samma sätt. 
Den svenskkyrkliga organisationen, offentligrättslig och lagreglerad, 
uppfattades från en del håll – inte minst just från frikyrkorna – som 
otymplig och trögrörlig; såväl allmänna organisationsförändringar som 
grundläggande försök att nå människor i det alltmer pluralistiska sam-
hället var svåra att genomföra.103  

Till frågorna om förändring i relationen mellan stat och kyrka hörde 
också den betydelsefulla frågan om religionsfrihet. Genom dissenterla-
garna år 1860 och 1873 hade det blivit möjligt för svenska medborgare 
att bilda nya religiösa samfund, vilka då först måste godkännas av staten. 
Nästa steg togs genom en ny religionsfrihetslag 1951, vilken tillförsäk-
rade svenska medborgare religionsfrihet. Den 1 januari 1952 blev det 
tillåtet att villkorslöst lämna Svenska kyrkan och därmed helt stå utanför 
något religiöst sammanhang i Sverige, eller gå in något annat.104  

                                                
102 Brohed 2005, s. 118; 255–266. 
103 Hessler 1964; Palmqvist 1964; Betänkande om skilsmässa från staten 1965, s. 42ff; 
Dahlgren 1985, s. 196ff; O. Bexell 2003a, s. 94ff; Brohed 2005, s. 115; 255ff. 
104 Dahlgren 1985, s. 196ff; Brohed 2005, s. 255ff;  
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Några ytterligare punkter som påtagligt berörde människors förhållande 
till kyrkan kan nämnas. Fram till 1948 var det brottsligt att åstadkomma 
förargelse och att häda Gud ”genom att lasta eller gäcka Guds heliga ord 
eller sakramenten”.105 Från mitten av 1900-talet saknar Svenska kyrkan 
och övriga samfund rättsligt skydd mot hädelse – religionsbrott – som 
tidigare stadgats i lag. Det rådde till 1948 även förbud mot att på sön- 
och helgdagar utföra sådant arbete, som kunde uppskjutas, och fram till 
1956 fanns det även förbud mot offentlig nöjesverksamhet på stora 
kristna högtider såsom juldagen, långfredagen och påskdagen. Efter 
1948 rubricerades detta som brott mot trosfrid.106 Mellan 1943 och 1956 
var förbudet mot nöjen på de stora helgdagarna utsträckt till att inte bara 
omfatta bio, teater och dans utan även alla former av tävlan inom sport 
och idrott. I och med 1968 försvann den sista särregleringen vad gäller 
Svenska kyrkans högtider; i stället fördes dessa frågor till den allmänna 
ordningslagstiftningen. I och med ändring av brottsbalken 1970 och 
tryckfrihetsordningen 1971 upphörde slutligen hädelse att vara ett brott 
i svensk rätt.107  

Det var alltså på många sätt en snabbt förändrad kyrklig värld i vilken 
Vadstenamötena kom till stånd. 

Frågan om kyrkans identitet och uppgift 
Få begrepp som vill beskriva Svenska kyrkans historia under 1900-talet 
har använts så mångtydigt som just ’folkkyrka’ och det är tveklöst så att 
begreppet haft en stor plats i svenskt kyrkotänkande under det gångna 
århundradet. Thomas Ekstrand har menat att ’folkkyrka’ oftast använts 
som ett honnörsord, tillämpat i skiftande sammanhang, men det är sällan 
klart vad begreppet konkret betyder.108 

Här ska inte folkkyrkobegreppets skiftningar, innebörder och uttyd-
ningar redovisas närmare, men det har en viss betydelse för att förstå hur 
Svenska kyrkan och dess uppgift kan relateras till de många mötena till 
personlig och kyrklig förnyelse som här behandlas och till vad dessa ville 

                                                
105 Se 7 kap. 1 § 1864 års strafflag i dess lydelse enligt ändring i strafflagen 1887 som 
upphävdes 1948. Att bara förneka Guds existens var dock inte straffbart. Stjernberg 
1926, s. 8. Se även resonemanget hos Dahlgren 1985, s. 198. 
106 Se 11 kap. 8 § 1864 års strafflag enligt ändring i strafflagen 1948, vilken med endast 
redaktionella ändringar fördes över till 16 kap. 9 § brottsbalken 1962; 7 kap. 4 § 11 p. 
tryckfrihetsförordningen i dess ursprungliga lydelse 1949. 16 kap. 9 § brottsbalken upp-
hävdes 1970. SOU 1969:38; prop. 1970:125. Spangenberg 2019, s. 277–298. 
107 Dahlgren 1985, s. 198; 16 kap. 4 § brottsbalken; Spangenberg 2019, s. 277–298. 
108 T. Ekstrand 2002, s. 73. 
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åstadkomma i det kyrkliga livet. En av de senaste översikterna av folk-
kyrkobegreppet och dess betydelse har genomförts av Jonas Ideström.109 
Han skisserar folkkyrkotankens begynnelse och senare utveckling. Man-
fred Björkquist (1884–1985), avsåg med sin folkkyrkotanke på 1910-
talet kyrkans folkomslutande karaktär och menade att kyrkans väsen och 
uppgift var folkfostran till och genom ett kristet liv. Detta blev den så 
kallade ungkyrklighetens program. I det sammanhanget ska också J. A. 
Eklund (1863–1945) nämnas.110 

Den tidiga förståelsen av folkkyrkan innebar en evangeliserande kyrka, 
väl förankrad i lokalförsamlingen och med målsättning att göra Sveriges 
folk till ett Guds folk. Det sistnämna slagordet blev således ett mål, som 
del av en plan för återevangelisering av Sverige men inte en verklighets-
beskrivning. I den traditionen formulerades vidare folkkyrkan som präs-
ternas och lekfolkets kyrka, utan att folket skulle betraktas som ett kyrk-
ligt subjekt.111 Hos Einar Billing (1871–1939) omdefinierades begreppet 
till att betrakta folket som att det i egenskap av enskilda individer skulle 
ta emot evangeliet och på så vis bli objekt för kyrkans uppdrag. Billings 
formel för folkkyrkotanken har beskrivits som syndernas förlåtelse till 
Sveriges folk. Kyrkans uppgift var att förkunna evangeliet och att för-
medla den förekommande nåden.112  

Vid 1930-talets slut söktes former för att sammanföra religiös och seku-
lär kultur på ett sätt som hade betydelse för folkkyrkotanken. Den soci-
aldemokratiske politikern Arthur Engberg arbetade för den saken och 
kunde konstatera att folkkyrkan inte enkelt kunde styras med politiska 
medel. Vid 1958 års kyrkomöte beskrev socialdemokraten Arndt Jo-
hansson (1900–1992) i en motion Svenska kyrkans tillstånd som ”en 
korsning mellan hierarki och folkkyrka”.113 Nya idéprogram formulera-
des som styrdes av behovet att utveckla och omformulera det gamla 
folkkyrkoidealet. Karl-Manfred Olsson (1919–1996, slutligen kyrko-
herde i Matteus församling i Stockholm), socialetisk expert vid Diako-
nistyrelsen, publicerade genom Socialetiska delegationen Kontakt med 
kyrkan 1960 där han belyste socialetiska utmaningar för Svenska kyrkan 
och formulerade ett sociologiskt folkkyrkobegrepp där folket, männi-
skorna, blev subjektet för kyrkan. För Olsson var även de sekulariserade 
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2002, 74f. 
112 Billing 1930, s. 110; Aulén 1953, s. 88f; Wrede 1966, s. 146–160; Palmqvist (red.) 
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människorna kyrkans subjekt. Det innebar att Svenska kyrkan inte skulle 
bedriva någon inre evangelisation, eftersom folket inte kunde vara både 
subjekt och objekt samtidigt. Kyrkans uppgift var att verka på samma 
vis som andra samtida organisationer, exempelvis fackföreningar och 
partier, nämligen genom demokratiska medel. De som stod utanför de 
kyrkotrognas krets hade enligt Olssons argumentation något att lära kyr-
kan. Kritiker mot Olsson program menade att den gudstjänstfirande för-
samlingen och de kyrkligt aktiva lämnades åt sidan.114  

Den allmänna synen på kyrkan kom under 1930- och 40-talen att för-
ändras till något som varit otänkbart under 1900-talets första decennier. 

Folkkyrkosynen var, som framhållits, på många sätt en grundval för sam-
tidens kyrka. En uppdatering av den hade konkretiserats i den så kallade 
biskopsmotionen 1929. Den hade presenterat ett reformprogram för en 
modern teologiskt motiverad folkkyrka, som betonade kyrklig självstän-
dighet i relation till staten, kristendomsundervisningens ställning och in-
tegrering av frivilligt folkrörelsearbete i den officiella kyrkostrukturen. 
Till viss del var detta konkreta reformprogram ett försök från kyrkans 
sida att komma ur den bundenhet som gällande lagstiftning innebar – en 
strävan efter mer frihet. Kyrkomötet ställde sig bakom biskoparna, kyr-
kan stod i detta enad. Regeringen och riksdagen avvisade dock mot-
ionen.115  

Alternativ till den kyrkosyn som grundade sig på folkkyrkotanken växte 
successivt fram under 1930-talet, med genombrott under andra världs-
kriget, som ett resultat av flera samverkande orsaker. Det kallades av 
såväl kritiker som företrädare för ’den nya kyrkosynen’ och det som var 
på gång vid denna tid kom efterhand till uttryck i flera samlingsvolymer 
såsom En bok om kyrkan (1942), Den nya kyrkosynen (1945), En bok om 
Bibeln (1947) och En bok om kyrkans ämbete (1951). Mycket av de teo-
logiska förändringarna hade tagit sin början i den nyorientering som den 
internationella exegetiken från och med 1920-talet hade framfört och 
som främst handlade om att förtydliga kyrkan. 

Den nya kyrkosynen var något annat och nytt i förhållande till folkkyrko-
synens och liberalteologins sätt att förstå församling och kyrka. Svaret 
på liberalteologin i dess dittills rådande form var en föreningsteori som 
förklarade kyrkans ursprung. Den så kallade nya kyrkosynen avvisade 
detta med stöd av Olof Lintons (1898–1980, slutligen professor i nya 
testamentets exegetik i Köpenhamn) uppmärksammade avhandling i 

                                                
114 Olsson 1960, s. 116; Kjöllerström 1961, s. 188f; Sandahl 1986, s. 99–103; 133f; Bro-
hed 2005, s. 203ff. 
115 Thidevall 2000, s. 144f; Brohed 2005, s. 38–40. 
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exegetik, Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung: Eine kri-
tische Darstellung (1932). I den visade Linton hur ett antal enskilda fria 
kristna församlingar ursprungligen hade slutit sig samman och bildat en 
urkyrka. Det nya blev tolkningen av ecclesia: att kyrkan var grundad av 
Jesus själv. Kyrkan hade inte tillkommit genom individers beslut utan 
genom Guds försorg i Jesus Kristus – Kyrkan och Kristus går därmed inte 
att skilja åt.116 Den egentliga upptakten till det nya som hände under 
1940-talet var när En bok om kyrkan publicerades 1942. Där reflekterar 
ett antal framträdande teologer över kyrkans historiska kontinuitet och 
gränsöverskridande utbredning över världen i tid och rum. Det handlade 
om att sätta in Svenska kyrkan i ett större sammanhang och att mångfal-
den av kyrkor inte skulle ses som en ny svårighet utan som en tillgång 
som löper genom hela den kristna kyrkans historia.117 Som en konsekvens 
av diskussionerna stärktes även synen på kyrkan som Kristi kropp och 
tanken att Svenska kyrkan var en organiskt sammanhängande del av den. 
Det uttrycktes i Den nya kyrkosynen, en antologi som var ett resultat av 
en konferens med kyrkoledare och akademiska teologer.118  

Gemensamt för de flesta begrepp som kan relateras till kyrkosyner och 
kyrkligheter är att de är trubbiga och samlar inom sig olika företeelser i 
ett ovanifrånperspektiv. Även ’folkkyrka’ är ett sådant begrepp och det 
innebär inte att ’folk’ var initiativtagare till verksamheter inom kyrkans 
ramar. Det syftar till att fånga in kyrkan ovanifrån medan Vadstenamö-
tena och den kyrkosyn som uttrycktes genom dem var det motsatta, vil-
ket kommer att framgå av undersökningen. I det fallet är det i stället 
fråga om kyrkfolket som i kraft av att vara fria subjekt –agerande med-
lemmar i Svenska kyrkan – tog initiativ underifrån. Engagemanget upp-
står inte hos någon gruppering eller i kraft av något samlingsnamn, utan 
i personernas egen kapacitet.  

Den viktigaste tolkningsnyckeln till Vadstenamötenas roll i Svenska kyr-
kan står att finna i det större perspektiv på kyrkligheter som speglas i 
den på 1940-talet framväxande tanken på en ’ny kyrkosyn’ som tog plats 

                                                
116 Linton 1932; Brohed, 2005, s. 148.  
117 Fridrichsen 1942, s. 46–65; Aulén 1953, s. 186–188. Se även Tegborg 1978, s. 123–
131. 
118 En bok om Kyrkan 1942; Den nya kyrkosynen 1945; En bok om Bibeln 1947. Den nya 
kyrkosynen uppfattades i samtiden ha vissa beröringspunkter med högkyrkligheten. Ru-
ben Josefson pekade i en uppsats på flera gemensamma drag, som strävan efter kyrklig 
förnyelse samt betonande av Ordet och av kyrkans sakrament och ämbete. Josefson 
1945, s. 158. Viktor Södergren gör i sin prästmötesavhandling 1945 ingen skillnad mel-
lan dem, utan ser dem som samma rörelse med olika uttryck. Södergren benämner dem 
med ett gemensamt begrepp ”nykyrklighet”. Södergren 1945, s. 253. Se även Hagberg 
2016, s. 130f. 
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som ett alternativ till folkkyrkobegreppet och även till liberalteologins 
uppfattning om kyrkan. Vadstenamötena stod för en egen linje som fall-
ler väl in i bilden av något nytt genom att betona en förnyelse som hade 
kyrkans enhet som mål. Det skulle uppnås med ett konkret program för 
att förena och skapa förståelse mellan olika grupperingar inom kyrkan, 
det samtidigt med att kyrkan ses som en plats för det personliga mötet 
med Kristus. 
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Inbjudan till det första mötet i Vadstena 1943, sidan 1. (VMA LSB)  
Foto: författaren. 



 58 

 
Inbjudan till det första mötet i Vadstena 1943, sidan 2. Presentationstext och förteckning 
över inbjudare. (VMA LSB) Foto: författaren. 
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3 
Initiativ och genomförande 

1943 

rån Vadstena klosterkyrkas predikstol den 14 augusti 1943 hälsade 
direktorn för Svenska kyrkans diakonistyrelse, Samuel Palm 
(1898–1979, slutligen prost i Falu kontrakt) deltagarna välkomna 

till ett kyrkligt möte som skulle pågå i några dagar. I talet gav han en 
glimt av vad mötet skulle handla om.119 Han talade om behovet av en 
kristen livsförnyelse, om Guds kallelse till att leva i kyrkan och han upp-
manade till barnslig öppenhet inför Gud. 

Initiativet till mötet kom från enskilda personer och det genomfördes 
med noggrann planering och välordnad annonsering. Inför det första mö-
tet användes i såväl korrespondensen mellan arrangörerna som i rappor-
teringen benämningen ’konferens’ växelvis med ’möte’. Den entusiasm 
som mötet mottogs med omvittnas inte minst av att arrangörerna var 
redo att upprepa det följande år i liknande form och med samma intent-
ioner, vilket fick till följd att mötena kom att få en egen plats inom 
Svenska kyrkan. 

Vadstena var den första ort som mötena för personlig och kyrklig förny-
else etablerades på och med alla de möten som följde i spåren kom att 
bli associerade med staden, även när liknande möten hölls på andra plat-
ser. Några klart formulerade skäl till varför mötet hölls i Vadstena finns 
inte, men några spår. Samuel Palm hälsade i inledningsanförandet vid 
det första mötet deltagarna välkomna till Vadstena och anförde hur 

                                                
119 Samuel Palm (1898–1979) var vid tiden för mötet direktor vid Svenska kyrkans dia-
konistyrelse och blev året därpå, 1944, föreståndare för Samariterhemmet i Uppsala. Ex 
officio ingick Palm från 1940 i SKD:s utskott för den andlig beredskap. När han år 1964 
pensionerades var det som kyrkoherde i Falu Kristine och Kopparbergs församlingar, 
tillika kontraktsprost i Falu kontrakt, Västerås stift. Kyrkligt har inte Palm beskrivits som 
tillhörande någon bestämd inriktning, men han stod för en kyrklig kultursyntes, grundad 
på ungkyrklighetens folkkyrkoteologi, med vissa kopplingar till Oxfordgrupprörelsen. 
Samuel Palm har beskrivits som konservativ och politiskt höger. Svenungsson 1943, s. 
177f; Sandberg 1981, s. 192–195; Palm 1989, s. 305f; Jarlert 1995, s 334ff. 

F 
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platsen ingav tankar om tidig svensk kyrkohistoria och inte minst heliga 
Birgitta, tankar som också tas upp i tidningarnas rapporter från mötet. 

I ett annat sammanhang, när Sigtuna valdes som plats för kyrkliga möten 
under andra världskriget, menar historikern Björn Ryman att ett val av 
Sigtuna kan ha berott på att det var en ort som saknade kommers och 
nöjesetablissemang, präglad av sin historiska betydelse, låg avskilt och 
var ganska stillsam.120 Därigenom framstod det som en trygg plats när 
världen stod i brand. Kanske kan Vadstena beskrivas på liknande sätt. 
Möjligen går det också peka på kommunikationerna. Sedan 1920-talet 
gick elektrisk järnvägstrafik till Vadstena och det var möjligt att åka såväl 
landsortsbuss som reguljär båttrafik dit.121 

Vadstena blev den första huvudorten för mötena, men ändå blev det 
bara åtta av alla möten av detta slag som kom att hållas där. Från 1947 
arrangerades Vadstenamöten på andra platser och från och med 1955 
till det sista mötet 1985 kom det samlande sommarmötet att hållas på 
Medevi brunn.  

Initiativtagarna blickar tillbaka 
I arkivmaterialet från Vadstenamötena saknas belägg för de allra första 
tankarna på det som blev Vadstenamötena.122 De första direkta spåren i 
arkivet från det första mötet är daterade i februari 1943, då förberedel-
serna redan var i gång. 

Däremot finns ett par skildringar av upptakten och de första sondering-
arna berättade 30 år senare av initiativtagarna Samuel Palm och Oscar 
Rundblom (1898–1976).123 Deras sentida återblickar skiljer sig något åt, 
även om de för vissa basfakta är helt i överensstämmelse med varandra. 
Det rör sig om Rundbloms tryckta memoarer från 1973 och ett tvåsidigt 
opublicerat maskinskrivet manuskript om hur det första mötet kom till, 

                                                
120 Ryman 2010, s. 57–59. 
121 Den samhälleliga och kyrkliga kontext som omgav mötena under 1940-talet har teck-
nats i kapitel 2. 
122 VMA LSB. 
123 Oscar Rundblom (1898–1976) var 1936–1950 sekreterare i Svenska kyrkans miss-
ionsstyrelse. Åren 1951–1966 var han domprost i Västerås. I biskop Sven Siléns (1908–
1983) minnesteckning av honom har han beskrivits som socialt engagerad med ett om-
fattande arbete inom missionen. Sin kyrkliga grund hade han i lågkyrkligheten ”med röt-
ter i den gamla rosenianska väckelsen”. S. Silén 1976 i SvD 22.12.1976; Sörhammar 
1981, s. 146–148. Rundblom var politiskt orienterad åt vänster, vilket exempelvis visas 
av hans bok Kommunismen och kyrkan: ett försök till inventering och bedömning (1961), i 
vilken han undersöker och pläderar för kristna delar i kommunismen. Rundblom 1961. 
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författat av Palm.124 Det senare finns i ett exemplar i Vadstenamötenas 
arkiv i Linköping med en notering att det aldrig får tryckas eller lämnas 
till någon tidning. Något skäl för den begränsningen finns inte angivet.125 
Av dessa skildringar framträder en klar bild av mötenas upptakt, även 
om det går att ställa frågan om skildrarna, ett par av mötenas initiativta-
gare, efter 30 år har givit den helt fullständiga och rättvisande bilden av 
mötets tillkomst. De hade då sett den fortsatta utvecklingen och kunde 
tolka initiativet i ljuset av hur det utföll. 

Rundblom beskriver i sina memoarer att han i augusti 1942 hade deltagit 
i en konferens i Strängnäs som Oxfordgrupprörelsen anordnat.126  Han 
hade blivit imponerad av konferensen och av att den rörelsen hade kunnat 
samla så många deltagare. Under sin resa från Strängnäs till ett sommar-
möte med Nordiska kristna buddhistmissionen (Buddhistmissionen) som 
ägde rum i Sidensjö i Ångermanland hade han därför börjat fundera på 
om inte personer i Svenska kyrkan skulle kunna inbjudas till något lik-
nande. Vidare skriver Rundblom att han berättat om sin idé för olika per-
soner vid mötet i Sidensjö, bland andra för kyrkoherden Johannes Lind-
gren (1874–1947)127, SKM:s direktor Arvid Bäfverfeldt (1897–1959)128 
och SKD:s direktor Samuel Palm.129 Alla tre stödde tanken på det Rund-
blom presenterade, en ”samlad kyrklig framstöt”, men Lindgren såg inte 
att hans hälsa tillät något engagemang.130 Däremot förklarade både Bäfver-
feldt och Palm sig villiga att arbeta vidare med dessa tankar. Rundblom 
konkluderar i sina memoarer att detta var upphovet till Vadstenamötena, 
som inte minst var intressanta för att ingen organisation stod bakom – bara 
enskilda personer. I allt väsentligt är denna skildring lik skildringarna om 

                                                
124 Rundblom 1973; ”En kort och anspråkslös redogörelse för de s.k. Vadstenamötenas 
begynnelse och bakgrund. Utarbetad i november 1973 av kyrkoherden emeritus prosten 
Samuel Palm” [maskinskrift] 1 VMA LSB. Härefter: Samuel Palms historik 1973. 
125 Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB; Rundblom 1973, s. 49f. 
126 Rundblom 1973, s. 49f. Den nämnda Oxfordgrupprörelsens konferens i Strängnäs 
ägde rum 12–17 augusti och några av deltagarna och medverkande där återfinns i arbetet 
med Vadstenamötena, nämligen Erik Arbin, Harry Blomberg, Bertil Grefberg, Hjalmar 
Lindroth, Simon Lüders, Elis Malmeström och Margit Wohlin. Deltagarlista Strängnäs 
12–17.8.1942 26 IOCA RA. 
127 Johannes Lindgren (1874–1947) var kyrkoherde i Engelbrekts församling i Stock-
holm, tillika tidigare missionslärare för EFS. Under 1930-talet blev han alltmer engage-
rad i Buddhistmissionen och från 1938 även ordförande för den. Den nordiska kristna 
buddhistmissionen. Meddelanden från svenska kommittén. 1944:2. 
128 Arvid Bäfverfeldt (1897–1959) var från 1937 direktor för Svenska kyrkans missions-
styrelse. Som sådan företog han flera visitationsresor, exempelvis till Sydindien och Syd-
afrika. Hela livet förblev missionsarbetet hans primära intresse. På 1930-talet hade han 
kommit i kontakt med Oxfordgrupprörelsen och den blev för honom till ”en personlig 
väckelse och förnyelse”. Rönnegård 1962, s. 93–102. 
129 Rundblom 1973, s. 49f.  
130 Rundblom 1973, s. 49f. 
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1943 års möte i Oxfordgrupprörelsens tidning Nytt Liv och i SvD, dock 
med tillägg där att Rundblom än tydligare tilldelas rollen som initiativta-
gare, eftersom det hävdas att mötet utgått från Uppsala där han var verk-
sam vid Svenska kyrkans missionsstyrelse (SKM).131  

Samuel Palm motiverar sin berättelse om Vadstenamötena med vad han 
läst i Rundbloms memoarer. Palm skriver att det var ”angeläget att dels 
verifiera Rundbloms uppgifter och dels och fr.a. på en avgörande punkt 
komplettera dem”. 132  Palm ger i sin ganska polemiska skildring delvis 
samma och delvis annan information om upprinnelsen till mötena. Han 
tillstår att det var Rundblom som först kommit med idén, men att tanken 
på den samlade kyrkliga framstöten ”föddes en skön sommarnatt i Siden-
sjö prästgård vid ett intensivt samtal” mellan Rundblom och honom. Palm 
menar att det vid denna tid hade föresvävat honom ”en samordning och 
gemensam kyrklig aktion av om möjligt alla väckelsekrafter i vår kyrka, 
gärna med Grupprörelsen som samlare och tjänare”. I sin historik sam-
manfattar Palm sin insats, med en viss udd mot Rundblom, att det varit 
denna syn, om en gemensam kyrklig aktion, som ”jag den natten i Sidensjö 
prästgård omedelbart lade fram för Rundblom, och så långt jag kunde för-
stå accepterade han planen med glädje. I varje fall gjorde Arvid Bäfverfeldt 
det, då han någon dag senare anlände till Sidensjö”. Palm menar emellertid 
att om det inte varit för att han själv hade lanserat det ”bevingade lösen-
ordet ’för personlig och kyrklig förnyelse’” och om Rundblom själv fått 
råda hade det blivit ett ”kyrkligt house-party” i stället för ”det allomspän-
nande möte” som det blev. Palms invändning handlar om att han ansåg 
att Rundblom drog för mycket åt Oxfordgrupprörelsen, i vilken House 
Parties var en viktig del i missionsstrategin.133 

I Palms skildring finns ytterligare ett spår som leder fram till det första 
Vadstenamötet, men som saknas i Rundbloms berättelse. Palm berättar 
att han på Diakonistyrelsens uppdrag redan sommaren 1942 hade börjat 
planera för en ”samförståndskonferens mellan representanter för de olika 
kyrkliga riktningarna inom vår kyrka” som skulle äga rum i Norrköping 
våren 1943.134 De kyrkliga riktningar han nämner som målgrupper är 
gammalkyrkligheten, ungkyrkligheten, högkyrkligheten och Oxford-
grupprörelsen.135 Enligt Palm, som skriver 30 år senare, ägde en sådan 
konferens också rum då, och samtida dokumentation visar att han 

                                                
131 ”Vadstena” Nytt Liv 1943:18; SvD 15.8.1943. 
132 Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB. 
133 Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB; S. Ekstrand 1993, s. 23ff; Brohed 2005, s. 
137f; O. Bexell 2012, s. 83ff. 
134 Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB. 
135 Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB. 
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försökte arrangera den men att den faktiskt inte blev av förrän i mitten 
av september 1943.136 I inbjudan till drygt 20 präster meddelade Palm 
att konferensen skulle vara sluten och att ”offentligt talande eller skri-
vande” om den skulle undvikas.137  

Samförståndskonferensen kom till på initiativ av SKD och ägde rum i 
Norrköping 1943. I mars 1943 inbjöd direktor Samuel Palm fyra präster: 
kyrkoherden i S:t Johannes i Stockholm Erik Arbin (1892–1960)138, kom-
ministern i Torpa Bo Giertz (1905–1998)139, kyrkoherden i Norra Kyrke-
torp Arvid Norberg (1889–1974, slutligen kontraktsprost i Billings kon-
trakt)140 och kontraktsprosten i Jäder Simon Lüders (1885–1969)141, till en 
förberedande samling i Stockholm i början av april samma år.142  Palm 

                                                
136 Samuel Palm t. Arvid Norberg 20.3.1943 F1a:7 FörsUA SKDA RA; Samuel Palm 
3.8.1943 [Den inomkyrkliga samförståndskonferensen i Norrköping den 14–15 sept. 
1943] F1a:7 FörsUA SKDA RA. 
137 Samuel Palm 3.8.1943 [Den inomkyrkliga samförståndskonferensen i Norrköping 
den 14–15 sept. 1943] F1a:7 FörsUA SKDA RA. 
138 Erik Arbin (1892–1960) var från 1940 kyrkoherde i S:t Johannes församling, Stock-
holm. I en minnesteckning beskrivs Arbin ha haft delvis okonventionella metoder för att 
väcka människors intresse för kyrkans liv. Han tog intryck av Oxfordgrupprörelsen, men 
kan inte placeras i något särskilt fack. ”Själv lågkyrklig av födsel och ohejdad vana hade 
han likafullt rum i sitt hjärta även för högkyrkligheten.” Öster 1960; Hellström 1951, s. 
247f. I sin bok Mellan fyra ögon från 1941 varnar Arbin, i kapitlet ”Ny ekumenik” för 
vad han kallar ”samfundsegoism”. Arbin 1941. Liknande perspektiv framkommer även i 
en bok som kyrkans samtida kallelse, Arbin 1943. 
139 Bo Giertz (1905–1998) var sedan 1939 komminister i Torpa församling i Linkö-
pings stift, utnämndes 1943 till e.o. hovpredikant och åren 1949–1970 biskop i Gö-
teborgs stift. Han var känd i breda kretsar, inte minst som författare och flitig de-
battör. Giertz låter sig inte entydigt definieras i termer av kyrklighet, men han stod 
för en traditionell kristendomsuppfattning och var respekterad bland högkyrkliga 
och gammalkyrkliga. Mattsson 1991; O. Bexell 2005, s. 386–391; Klefbeck 2005, s. 
42–55; E. Lundberg 2005, s. 296–319; Bo Giertz återkom som medverkande under 
mötenas senare period. 
140 Arvid Norberg var själv väl förtrogen med västgötafromheten och var vid tiden 
också aktuell med ett tvåbandverk om den kyrkliga väckelsen i Skara stift. Norberg 
1939; Norberg 1944. ”Västgötafromheten” har brukat beskrivas som en konservativ 
inomkyrklig väckelse härrörande från 1800-talets olika västsvenska gammalkyrkliga 
väckelseimpulser med inslag av bohuslänsk schartauanism och allvarstyngd i sina 
uttryck. Vidare innebar den ett återupptäckande av den lutherska kyrkans arv sam-
tidigt som fromheten var individuellt, pietistiskt, inriktad. Brilioth 1933, s. 37f; 
Pfannenstill 1943, s. 211; Norberg 1965, s. 184ff; Edvardsson 1995, s. 92–94. 
141 Simon Lüders (1885–1969) var vid tiden kontraktsprost i Jäder, Strängnäs stift, och 
vicarius i Societas Sanctæ Birgittæ (SSB), en högkyrklig bönegemenskap inom Svenska 
kyrkan. 1945 blev Lüders dess ledare, confessor. I en minnesteckning över honom besk-
rivs han som ”förgrundsgestalt, symbol och fader för högkyrkligheten i Sverige”. 
Wahlund 1975, s. 188–190. Lüders hade rötterna i västsvensk fromhet och har även 
karaktäriserats som en högkyrklig pietist. O. Bexell 2011, s. 90–92. Lüders betydelse i 
SSB tecknas av Rappe 1970, s. 69–72. Om SSB: Kilström 1970, s. 7–23. 
142 I en krönika i Skara stiftsbok från 1987 nämner Thorsten Nunstedt en konferens i 
Norrköping 14–15 september 1943 som en startpunkt för Vadstenamötena, eftersom då 
sammanfördes Oxfordgrupprörelse, högkyrklighet och gammalkyrkliga med varandra 
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beskrev de inbjudna som ”inflytelserika personer från vissa inomkyrkliga 
rörelser och riktningar såsom ungkyrkligheten, gammalkyrkligheten, av 
Oxfordgruppen påverkade, högkyrkligheten m.fl. (gränserna äro ju som 
bekant i högsta grad flytande)”.143  Bakgrunden till samlingen beskriver 
Palm i breda ordalag till de fyra prästerna; han nämner att det inom 
Svenska kyrkan finns en mängd rörelser och riktningar vars anhängare inte 
förstår och respekterar varandra. Han ser det därför som en viktig uppgift 
att ”göra vad som göras kan för att bringa detta onda ur världen”. 

Palm skisserar därför på en konferens med 25–30 personer, bestående av 
både präster och lekfolk, 4–5 personer vardera från de olika rörelserna. 
”Endräkten bör givetvis sökas icke i utsuddningens och kompromissens 
utan fastmer i den personliga ärlighetens och den kristna och kyrkliga 
fördjupningens tecken.” Tydligt åtskilt, med markerat streck på pappret, 
i samma inbjudningsbrev meddelar Palm att han och ”några personliga 
vänner” planerat för en större kyrklig konferens under sommaren och att 
de ville ha med ”folk ur olika kyrkliga läger”. Med anledning av detta 
frågade Palm de fyra prästerna om de kunde tänka sig att träffa honom 
och några till för att tala vidare också om detta. Det framgår att det är 
ett initiativ från privat håll och inte SKD. 

Initiativen till Vadstenamötet och till samförståndskonferensen var vis-
serligen någorlunda samtidiga processer med likartade syften men rik-
tade till olika målgrupper.  

I dokumentet nämner Palm som initiativtagare till mötena Johannes 
Lindgren, Oscar Rundblom och Arvid Bäfverfeldt. Därtill skriver Palm 
att en rad namnkunniga personer tidigt knöts till förberedelserna inför 

                                                
till en konferens med överläggningar. Nunstedt 1987, s. 106. Även Anders Jarlert ser i 
sin bok om Oxfordgrupprörelsen Vadstenamötena som ett resultat av denna Norrkö-
pingskonferens, men skriver att den ägde rum samma datum ett år tidigare, alltså 1942, 
och hävdar att Nunstedt daterat konferensen fel. Jarlert 1995, s. 375f. Dokumentation 
i Diakonistyrelsens arkiv ger Nunstedt rätt vad gäller tiden. Det ägde rum något som 
benämns som inomkyrklig samförståndskonferens i Norrköping 14–15 september 1943. 
”Härmed har jag äran inbjuda Eder till den av Diakonistyrelsen anordnade...” [Den in-
omkyrkliga samförståndskonferensen i Norrköping den 14–15 sept. 1943] F1a:7 FörsUA 
SKDA RA. Dock stödjer inte arkivmaterialet vare sig Nunstedt eller Jarlert när det gäller 
Vadstenamötena som ett resultat av Norrköpingssamlingen. Snarare verkar det vara två 
näraliggande, men inte sammanblandade processer, på olika nivåer och med bara några 
gemensamma personer som deltagare.  
143 Samuel Palm t. Arvid Norberg 20.3.1943 F1a:7 FörsUA SKDA RA. 



 65 

det första mötet, såsom Arvid Runestam144, Margit Sahlin145, Erik Ar-
bin, Harry Blomberg (1893–1950)146, Simon Lüders, Johannes Stoltz 
(1885–1951)147 och Knut Ericson (1893–1960).148 Ytterligare personer 
kallades vid det första mötet att vara föredragshållare och bibelstudie-
ledare: J. W. Johnsson (1894–1983)149, Petrus Envall (1889–1974)150, 
  

  

                                                
144 Arvid Runestam (1887–1962) var biskop i Karlstad 1938–1957. Före biskopstiden 
var han professor i dogmatik och moralteologi i Uppsala. Under hela sin verksamma tid 
var han aktiv forskare och författare till många teologiska skrifter. Teologiskt var Billings 
folkkyrkoteologi och den ekumeniska rörelsen av stor betydelse för Runestam. Kyrkligt 
var Oxfordgrupprörelsens uttryck och innehåll något han menade vara av vikt för värl-
dens kristenhet. Edestam 1975, s. 139–151; Jarlert 1989, s. 133–148; Gunnarsson 2000, 
s. 735ff; S. Runestam 2009, passim i sht s. 91–95. 
145 Margit Sahlin (1914–2003) var fil.dr och teol.kand. och verksam vid Stockholms 
stadsmission och i Stockholms stift. Från 1944 var hon anställd av SKD som sekreterare. 
Under 1950-talet var Sahlin drivande i S:ta Katharinastiftelsen, som hon grundat som 
ett kyrkligt forum. År 1960 blev hon en av de första prästvigda kvinnorna i Svenska 
kyrkan och 1970 Sveriges första kvinnliga kyrkoherde i Engelbrekts församling i Stock-
holm. Sahlin tog intryck av både Oxfordgrupprörelsen och högkyrkligheten. Lindqvist 
2005, s. 57f; Nordlander 2010, passim. Sahlins roll i Vadstenamötena diskuteras i ett 
eget avsnitt i kapitel 5.  
146 Harry Blomberg (1893–1950) var författare, lyriker och översättare i ett mångsidigt 
författarskap. Han var uppvuxen i en frikyrklig familj, men kom senare i livet att bli en 
känd förespråkare för Oxfordgrupprörelsen och engagerad i ekumenik, exempelvis som 
medlem i kommittén för kristen beredskap. Kultur och kristendom 1943; Harry Blomberg 
1950. Han var även en flitig debattör i dagspress, inte sällan i kultur- och moralfrågor. 
Oredsson 2014, s. 87–92; 109–114.  
147 Johannes Stoltz (1885–1951) var vid tiden för mötet kyrkoherde i Löderup och 
Hörup, Lunds stift. Stoltz har beskrivits som ”utrustad med ovanligt stora predikogåvor”. 
Thulin 1951, s. 6. I minnesteckningen av honom låter han svårligen definieras in i någon 
särskild kyrklig riktning. Carlquist 1963, s. 329f.  
148 Knut Ericson (1893–1960) stod som undertecknare av inbjudningar till Vadstenamö-
ten inte mindre än tio gånger. Han var vid den tiden kyrkoherde i Hedvigs församling i 
Norrköping, en allmänt uppskattad präst, som ansågs vara en god predikant och liturg. 
Ericson var inspirerad av Oxfordgrupprörelsen och strävade efter att integrera Oxford-
grupprörelsens budskap och tankesätt i kyrkliga sammanhang. Ericson förekom även 
som engagerad i stiftsgårdsupprättande i såväl Linköpings som Göteborgs stift. Henning-
sson 1964, s. 87–89; Jarlert 2014, s. 45–49; Santell 2018, s. 38; 61; 87. 
149 Johan Wiktor (J.W.) Johnsson (1894–1983) var på 1920-talet under några år präst i 
Linköpings stift men blev 1924 föreståndare för Stockholms stadsmission, en tjänst han 
hade ända till 1960. Under ett antal år, 1932–1950, var Johnsson ordförande för De 
kristna samfundens nykterhetsrörelse. Åren 1945–1953 var Johnsson riksdagsledamot 
för Folkpartiet. Svenungsson 1943, s. 154ff; Norberg, Tjerneld & Asker 1988, s. 117. 
150 Petrus Envall (1889–1974) disputerade i nordiska språk i Uppsala 1930 och var rektor 
för Falu folkskoleseminarium 1940–1955, ledamot av kyrkomötet 1946–1953 och sty-
relseledamot i Diakonistyrelsen 1947–1951. I en minnesteckning av honom beskrivs han 
som kulturellt engagerad person med kyrkligt intresse. Åberg 1939, s. 30; 195; Envall 
1973; SvD 25.4.1974.  
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Adolf Kloo (1878–1972) 151 , Bo Giertz och Olov Hartman (1906–
1982)152.  

Fortsättningsvis skriver Palm om mötenas innehåll men inte mer än att 
de hade en enkel dagordning och hålltider, och han meddelar inte vilka 
som skulle hålla i de olika tillfällenas program. Den enskilda själavården 
framhåller Palm som särskilt viktig vid mötena, eftersom ett stort antal 
präster tog emot för själavård, bikt och avlösning vid alla tillfällen när 
Vadstena klosterkyrka var tillgänglig. Slutligen konstaterar Palm att om-
kring 600 personer deltog i mötet 1943 och de två nattvardsgudstjäns-
terna hade cirka 1000 kommunikanter vardera. Sett till personerna som 
var med i början nämner han att de hörde hemma i flera olika kyrkliga 
fromhetstraditioner, av Palm benämnda gammalkyrkligheten, ungkyrk-
ligheten, högkyrkligheten och Oxfordgrupprörelsen.153  

Att Samuel Palm menade att mötet utföll så som initiativtagarna hade 
hoppats framkommer i hans historik, då han skriver att tidningsbevak-
ningen från mötet 1943 betonar ”det märkliga i, att representanter för 
de olika fromhetsinriktningarna inom vår kyrka kunde samarbeta så och 
låta vars och ens särpräglade budskap ljuda med full kraft”.154 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att initiativtagarna Rundblom och 
Palm är eniga om att gnistan till Vadstenamötena tändes en sommarnatt 
i Sidensjö prästgård 1942. Däremot divergerar de något i frågan om in-
spirationskällor till mötena: Rundblom betonar sin insats och Oxford-
grupprörelsen medan Palm framhåller sin insats och samtida initiativ till 
en samförståndskonferens. Resonemangen hos båda sagesmännen är 
nedtecknade samtidigt men är knappast beroende av varandra. 

                                                
151 Adolf Kloo (1878–1972) var från 1921 fram till pensioneringen 1949 kyrkoherde i 
Västra Tunhem, Skara stift, och kan beskrivas som en känd och aktad präst och predi-
kant, vilket hederstiteln ’riksprost’, given av biskopen John Cullberg vittnar om. I en 
beskrivning av honom heter det: ”Beredvilligt hörsammade han kallelser till större o 
mindre sammankomster hos både stats- o frikyrka o underströk därmed sin ekumeniska 
inställning.” Wallin 1977, s. 364–366; Nunstedt 1972. 
152 Olov Hartman (1906–1982) prästvigdes för Uppsala ärkestift 1932 och var verksam 
som församlingspräst i Uppland och Hälsingland, men verkade från 1938 till 1948 i 
Växjö stift, som stiftsadjunkt och komminister i Nässjö. Från 1948 till sin pensionering 
var Hartman direktor på Sigtunastiftelsen. Han kom att bli känd som författare till såväl 
romaner som psalmer och uppskattad predikant och föredragshållare. Norrman 1998, s. 
64f. 
153 Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB. 
154 Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB. 
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Förberedelser  
Som framgår av berättelserna av Oscar Rundblom och Samuel Palm, 
refererade i föregående avsnitt, hade den första tanken på ett Vadstena-
möte formulerats i samtal mellan dem i augusti 1942. Det ägde rum 
under det fyradagarsmöte med Buddhistmissionen i Sidensjö i Ånger-
manland, där ett hundratal personer deltog. I samband med detta möte 
sammanträdde Buddhistmissionens styrelse där bland andra ingick bis-
kopen i Härnösand Torsten Bohlin (1889–1950), den förutvarande In-
dienmissionären Elin Silén (1875–1954) och hennes make, kyrkoherden 
i Nätra, Paul Silén (1880–1975), samt missionärsparet Signe (1898–
1945) och Stig Hannerz (1898–1986)155 som medverkade med före-
drag.156 I mötet medverkade även missionsdirektorn Arvid Bäfverfeldt 
och kyrkoherden Johannes Lindgren.  

Den inre kretsen av Buddhistmissionen och Vadstenamötenas initiativ-
tagare hade några personkopplingar. I Buddhistmissionens meddelande-
serie förekommer några av dem som deltar i förberedelserna till det 
första Vadstenamötet, exempelvis Johannes Lindgren, Stig Hannerz och 
Arvid Bäfverfeldt.157 

I samband med genomförandet av det första Vadstenamötet spelade per-
soner med kopplingar till Buddhistmissionen en viss roll. I en notering 
från arbetet med mötet inför sommaren 1943 framgår att inbjudan till 
Vadstenamötet och Buddhistmissionen skickades ut samtidigt, och det 
står klart att även en viss administrativ samverkan förekom till det första 
Vadstenamötet.158  

I SKMt trycktes dessutom en annons för Vadstenamötet 1943 i anslut-
ning till annonseringen för Buddhistmissionens sommarmöte i Vadstena 
och det formuleras där till och med som att ”Buddhistmissionens möte 

                                                
155 Stig Hannerz (1898–1986) var präst, buddhistmissionär i Kina, och föreståndare på 
diakonissanstalten Vårsta och hade inspirerats av Oxfordgrupprörelsen. Jonson 2019, s. 
242f. 
156 SKT 1942:34; VK 1942:24; VK 1942:36. Svenska Kyrkans Årsbok 1943, s. 65.  
157 Meddelanden från den nordiska kristna buddhistmissionen 1943–1945. Buddhistmiss-
ionen var ett samnordiskt projekt, initierat på 1920-talet av den norske missionären Karl 
Ludvig Reichelt (1877–1952). Organisatoriskt inordnades Buddhistmissionen i Svenska 
kyrkans mission (SKM) under andra världskriget, men var trots det självständig. Proto-
koll Ärkestiftets missionsråds och sjömansvårds möte. 4–6.10.1943 E5a:1 SKMA 
SvKAU; PM angående Buddhistmissionens ställning till Missionsstyrelsen. E5a:1 SKMA 
SvKAU. Utmärkande för Buddhistmissionen var Reichelts försök att finna filosofiska 
bryggor mellan kristendom och orientaliska religioner genom att exempelvis uttyda Tao 
i taoismen som det kristna logosbegreppet. Sundkler 1970, s. 205–206, 216; Ryman 
2005 s. 362f; Björck 2014, s. 39f; Jonson 2019, s. 230–243. 
158 ”Härmed översändes inbjudan till Vadstenamötet 1943” 153 MSS SSA. 
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är anordnat i samband med ett större möte för ’Personlig och kyrklig 
förnyelse’”.159 I inbjudan till Buddhistmissionens möte framställs en för-
hoppning om att deltagarna i det mötet också skulle stanna på mötet för 
personlig och kyrklig förnyelse, men att anmälan till det skulle ske i sär-
skild ordning till pastorsämbetet i Vadstena.160 I den tryckta inbjudan till 
Buddhistmissionens sommarmöte i Vadstena den 13–14 augusti 1943 
har programmet den 14 augusti som sista programpunkt öppnandet av 
”konferensen ’för personlig och kyrklig förnyelse’”. Av programmet 
framgår att Samuel Palm, Arvid Bäfverfeldt, Oscar Rundblom, Stig Han-
nerz och kyrkoherden i Vadstena David Myrgård (1895–1966)161 skulle 
medverka vid detta tillfälle.162  

Med utblick mot den teori som presenterades i inledningskapitlet om 
organisationers livscykel hade Vadstenamötet vid det här laget kommit 
till stånd och fått en inriktning för sin utformning genom den vision och 
inspiration som det berättats ovan att de ursprungliga enskilda initiativ-
tagarna stod för.163 Med oförminskad energi inför vidare utveckling var 
nu mötet på väg in i sin andra, aktiva fas, den som inom ramen för teorin 
om organisationers livscykel betecknas med verben ’forma och skapa’.164 

                                                
159 SKMt 1943:13–14, s. 310. En viss koppling mellan Vadstenamötet och Buddhistmiss-
ionen förefaller ha varat någon tid. I Vår Kyrka 1943, vid avdelningen för ”kurser och 
möten” annonseras Buddhistmissionens sommarmöten, bland annat ett möte ”13–14 au-
gusti i det minnesrika Vadstena i samband med det möte för personlig och kyrklig för-
nyelse, som där hålles.” VK 1943:24 Som medverkande nämns i notisen bland andra 
David Myrgård, Arvid Bäfverfeldt, Samuel Palm och Oscar Rundblom. Den administra-
tiva kontakten mellan mötena framgår av att det i numret därpå av Vår Kyrka nämns att 
anmälan om deltagande i Buddhistmissionens möte också kan göras på Vadstenamötets 
anmälningskort. VK 1943:25. Vid det följande mötet, 1945, tycks det nära samröret 
mellan sommarmötena ha brutits, eftersom Buddhistmissionens sommarmöten det året 
ägde rum på andra håll, den 19 till 22 juli i Växjö, där bland andra domprosten Ivar 
Hylander medverkade, och den 11 till 14 augusti i Hampnäs utanför Örnsköldsvik där 
Oscar Rundblom, Stig Hannerz och Elin Silén var några som medverkade. Dessa möten 
sammanföll inte i tid med Vadstenamötet. 
160  Inbjudan till Nordiska kristna buddhistmissionens sommarmöte. F4b:6 SKMA 
SvKAU. 
161 David Myrgård (1895–1966) var kyrkoherde i Vadstena, S:t Per och Strå församlingar 
samt kontraktsprost i Dals och Lysings kontrakt 1943–1960. Vid det första Vadstena-
mötet var fortfarande Claës Törner (1867–1943) kyrkoherde i Vadstena, medan hans 
efterträdare David Myrgård (1895–1966) som var betydelsefull i följande Vadstenamö-
ten också deltog redan 1943, men installerades på tjänsten den 19 september samma år. 
Myrgård stod inte i någon utpräglad kyrklig riktning, utan var respekterad i breda lager 
inom Svenska kyrkan och minnestecknas som en utpräglat social person i framskjuten 
position i såväl församling som stift. Wiking 1969, s. 96. 
162  Inbjudan till Nordiska kristna buddhistmissionens sommarmöte F4b:6 SKMA 
SvKAU. 
163 Sharken Simon 2001, s. 5. Imagine and Inspire. 
164 Sharken Simon 2001, s. 6. Found and Frame. 
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I en redovisning av den konkreta förberedelsefasen förs berättelsen om 
mötet vidare.  

Praktiskt förberedelsearbete 
Det kommande sommarmötet i Vadstena förbereddes i flera steg. Den 
lilla gruppen från Buddhistmissionens möte i Sidensjö, Arvid Bäfver-
feldt, Samuel Palm och Oscar Rundblom, arbetade vidare och korre-
sponderade om saken. I brev undertecknade den 3 februari 1943 av 
Samuel Palm, ställda till Oscar Rundblom och Arvid Bäfverfeldt, finns 
uppgifter som visar hur de tänkt vidare efter sommaren 1942. Samuel 
Palm hade blivit den drivande. Palm frågar om Bäfverfeldt och Rund-
blom kan tänka sig att vara med och arrangera ett möte och sätta sina 
namn som undertecknare. Palm föreslår även andra personer som un-
dertecknare: Harry Blomberg, kyrkoherden Oscar Cullberg (1887–
1973)165, Knut Ericson, Adolf Kloo och diakonissan Ingrid Wermcrantz 
(1890–1956)166 och av arbetets gång framgår att alla svarade ja på den 
förfrågan.167 

Uttrycket ’personlig och kyrklig förnyelse’ nämns första gången i förbe-
redelsearbetet i en skrivelse daterad i Stockholm den 11 februari 1943. 
Tre av dess sju undertecknare hade varit med vid sommarmötet i Siden-
sjö 1942: Bäfverfeldt, Palm och Rundblom. Den tanke som formuleras 
är att samla till en större ”konferens” med temat ”personlig och kyrklig 
förnyelse”.168 Här benämns företaget som ”konferens”. Det tryckta mö-
tesprogrammet får rubriken ”Vadstenamötet 1943”, men ordet konfe-
rens finns i den förklarande inbjudningstexten. Det förekom dock bara 

                                                
165 Oscar Cullberg (1887–1973) var en av undertecknarna av annonsen 1943 (och även 
1945). Han var kyrkoherde i Oscar Fredriks församling i Göteborg och stod den gam-
malkyrkliga fromhetstraditionen nära, uppvuxen i ett schartauanskt hem på västkusten. 
Han såg sig själv vara förvaltare av den traditionen och kan tänkas representera gammal-
kyrkligheten i Vadstenamötes sammanhang. Han var även en av Åhs stiftsgårds grun-
dare. O. Cullberg 1965, s. 163ff; Severin 1976, s. 189–193; Santell 2018, s. 36f. 
166 Diakonissan Ingrid Wermcrantz (1890–1956) var föreståndarinna för olika avdel-
ningar på Ersta diakonissanstalt. Under åren 1938–1943 var hon Erstas resesyster och 
som sådan besökte hon många platser i Sverige. Under 1930-talet blev hon engagerad i 
Oxfordgrupprörelsen. Diakoni: organ för de svenska diakonianstalterna 6:1956, s. 144; 
Jarlert 1995, s. 308. Ingrid Wermcrantz fanns även med i 1918 års kyrkliga möte i Porla 
brunn, för vilket hennes far, domprosten i Skara Edvard Wermcrantz, var en av många 
undertecknade arrangörer: Porlamöten 1913–1937; program, redogörelser m. m. från 
möten med kristligt program vid Porla brunn 1913–1937: UUB, handskrift, T76a; Wej-
derstam 2011, s. 95–120. 
167 Samuel Palm t. Arvid Bäfverfeldt 3.2.1943 E1a:42 SKMA SvKAU; Samuel Palm t. 
Oscar Rundblom 3.2.1943 E1a:42; E2e:13 SKMA SvKAU; Vadstenamötet 1943 [in-
bjudan] 1 VMA LSB. 
168 Arvid Bäfverfeldt m.fl. 11.2.1943 153 MSS SSA. 
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år 1943.169 I skrivelsen finns flera nyckelformuleringar som knyter sam-
man behovet av kyrklig förnyelse och förnyelse av ”de enskildas” var-
dagsliv och gemenskapsliv. Det är en text som i så gott som oförändrad 
form återkommer i annonstext och tryckt programblad såväl 1943 som 
vid närmast följande mötens annonsering.  

I skrivelsen följs lägesbeskrivning och uttryck för behov av en avsiktsför-
klaring, nämligen att ”söka efter en syntes av trofast kyrklighet och kris-
ten livsförnyelse av djupt personlig art” och avslutas med en fråga: 
”[s]kulle det icke vara tänkbart att präster och lekmän från olika läger 
inom vår kyrka kunde enas om detta program och vilja göra en insats för 
dess förverkligande?” 170  Sedan nämns att en av avsikterna med att 
komma samman är att samlas från olika delar, ”läger”, av kyrkan – att 
det rör sig om Svenska kyrkans sammanhang finns inte skäl att betvivla 
– till att söka något gemensamt. Att den samlande ambitionen för de 
planerade mötena var sådan är belagt i de nyssnämnda texterna med 
återblickar som ges av Samuel Palm och Oscar Rundblom.171  

De olika grupper som antyds motsvarar, som det kommer att visa sig, 
olika former av kyrkligheter och skribenternas uppfattning är att de till-
sammans skulle kunna ge kyrkan något mer än var för sig. Förnyelsen 
skulle bäst ske om det kyrkliga livet vitaliserades till den grad att det 
också fick följder i den enskilde kristnes liv – att tro och handling borde 
hänga nära samman. Begreppet ’förnyelse’ anger en anknytning till för 
tiden aktuella kyrkliga verksamheter: både Oxfordgrupprörelsens beto-
nande av det personliga kristna livet och högkyrklighetens, främst vid 
den tiden i form av kyrkoherden i Osby Gunnar Rosendals (1897–
1988), visioner om kyrklig förnyelse.172  

Rosendal beskriver sin vision i form av en programförklaring i boken 
Kyrklig Förnyelse (1935): ”Kyrklig förnyelse kan endast uppstå ur Kyrkan 
själv. Den måste spira ur Kyrkans egen mark. Men Kyrkans fyra känne-
tecken äro Ord, Sakrament, ämbete och församling”.173 I Kyrklig Förny-
else i församlingskyrkan (1937) finns ett avsnitt med rubriken ”Kyrklig 
förnyelse innebär personlig förnyelse” där Rosendal pläderar för att ett 
medvetet förnyande av kyrkans liv, med de fyra nämnda kännetecknen 
i centrum, också innebär en förnyelse av det egna livet.174 Uttrycket 

                                                
169 Arvid Bäfverfeldt m.fl. 11.2.1943 153 MSS SSA; Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 
VMA LSB. 
170 Arvid Bäfverfeldt m.fl. 11.2.1943 153 MSS SSA. 
171 Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB; Rundblom 1973, s. 49f. 
172 Rosendal 1935; Rosendal 1937; Jarlert 1995, s. 37–39. 
173 Rosendal 1935, s. 16; O. Bexell 2003b, s. 31–36.  
174 Rosendal 1937, s. 14ff; Fransson 2006, s. 95–130. 
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’Kristi Kyrka’ torde för senare läsare ha fört tankarna till Bo Giertz’ 
(1905–1998) välkända böcker Kristi Kyrka (1939), Kyrkofromhet (1939) 
och Stengrunden (1941) som alla berör ett återupplivande av det kyrkliga 
arvet, med motiv om det kristna livet, bön, mässa och själavård.175  I 
boken Kristi Kyrka lyfter Giertz fram församlingsgemenskapen och ak-
tualiserar det fornkyrkliga arvet i Svenska kyrkan.176 Tillsammans med 
ordet förnyelse ger det en association till de högkyrkliga idealen som 
Gunnar Rosendal hade formulerat i sina skrifter.  

Begreppet ’förnyelse’ stod dock öppet för andra tolkningar vid denna tid. 
Redan när uttrycket ’personlig och kyrklig förnyelse’ kom i bruk för 
Vadstenamötena pekade det ut över det koncept om kyrklig förnyelse 
som drevs vid tiden i de här nämnda kretsarna. Tanken på en kyrklig 
förnyelse gick från början hand i hand med den andra kärntanken hos 
Vadstenamötena, den om ett enande av kyrkligheter.  

I ett senare skede i Vadstenamötenas historia kom begreppet ”kyrklig 
förnyelse” inte längre att passa ihop med det som mötena avsåg att åstad-
komma. Högkyrkligheten pekades då inte längre ut som målgrupp för 
mötena inför ett enande i andlighet, och fokus försköts, som vi ska se, 
till den personliga förnyelsen. Inom högkyrkligheten å andra sidan blev 
idén om förnyelse allt tydligare inriktad på formerna för det kyrkliga li-
vet och den kom dessutom allt mer att stå för ett förhållningssätt till 
kyrkopolitik. 

Initiativtagarna till ett sommarmöte tänkte sig att en vid krets gemen-
samt skulle ta ansvar för arbetet. Skrivelsen från den 11 februari omtalar 
också vilka man tänkt sig skulle kunna kallas till samrådsmöte för att 
sondera möjligheten att formera ett arbetslag som ”gemensamt tager an-
svaret och förbereder mötet och bär det i bön och arbete”.177 Det rörde 
sig om ett femtiotal präster och lekmän. De som nåddes av skrivelsen 
skulle se sig inbjudna att delta i ett första samrådsmöte som skulle hållas 
i Strängnäs den 12 mars.  

Var det planerade mötet skulle äga rum var inte självklart. I skrivelsen 
nämns Strängnäs den 4–8 augusti 1943. Någon närmare förklaring till 
varför just Strängnäs är förstahandsvalet ges inte, men det sägs att:  

                                                
175 Giertz 1939a; 1939b; 1941; Tegborg 1978, s. 126–131. 
176 Giertz 1939a; Tegborg 1996 s. 42–61; Ollilainen 2018, s. 165–176. I Bo Giertz ro-
man Stengrunden: en själavårdsbok från 1941 tecknar karaktärer som illustrerar olika 
kristna inriktningar. En av romanens huvudpersoner, pastor Torvik, står i Oxfordgrupp-
rörelsens tradition när han betonar helhjärtad överlåtelse till Gud genom de fyra absolu-
terna. Giertz 1941, s. 270–275; Wiking 1965, s. ff. 
177 Arvid Bäfverfeldt m.fl. 11.2.1943 153 MSS SSA. 
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Där skall levas ett stärkande andaktsliv under domkyrkans valv. Där skola 
upplysande och väckande föredrag hållas om vitala kristna och kyrkliga 
ämnen. Där skall framförallt mycken tid anslås åt det kristna vittnesbör-
det, den personliga umgängelsen och den inbördes själavården.178  

Anslaget är positivt och pekar på fördjupning. Det framgår att det inte 
är några positioner som försvaras, utan skrivelsen ger uttryck för en anda 
av kyrklig förening och nytändning. Allra sist formuleras en organisato-
risk förståelse av det planerade mötet. Det betonas att ”detta företag 
[inte har] en officiell kyrklig prägel, utan innebär ett helt och hållet pri-
vat engagemang”.179 Det ska ses mot bakgrund av att de undertecknande 
ändå alla hade olika former av anställning inom kyrkan eller kyrkliga or-
gan. Arvid Bäfverfeldt var direktor, Knut Ericson kyrkoherde, Adolf 
Kloo prost, Elis Malmeström (1895–1977)180 domprost, Samuel Palm 
direktor och Ingrid Wermcrantz resesekreterare. Genom betonandet av 
privat engagemang markerades att det inte skulle gälla ett sammanhang 
som ålåg någon i tjänsten.  

Under våren kom Margit Sahlin in i arbetet med mötet. Från sam-
rådsmötet i Strängnäs i mars finns inte något protokoll bevarat, men mö-
tet omnämns i ett brev den 9 april 1943 i Uppsala och Stockholm, un-
dertecknat av Bäfverfeldt, Rundblom, Palm och Margit Sahlin. Brevet är 
ställt till ”kära vänner” och riktar sig till den grupp som hade träffats i 
Strängnäs. Skribenterna rekapitulerar kort ett eftersammanträde den 7 
april ”med representanter från olika kyrkoinriktningar”. Det sägs ha givit 
ett ”ganska löftesrikt resultat” och en förhoppning uttrycks att ”få med 
åtminstone några från detta håll, vilka helt och fullt acceptera de linjer, 
som vi tidigare ha enats om”. De nytillkomna hörde till den högkyrkliga 
gruppen enligt Margit Sahlin.181  

Om Sahlins väg in i mötesverksamheten berättas i Elisabeth Nordlanders 
bearbetade version av Sahlins dagböcker. Hos Nordlander finns en upp-
gift att Samuel Palm samlade ett litet sällskap till en samtalsmiddag just 
den 7 april 1943.182 Enligt Nordlander skriver Sahlin att gruppen var 

                                                
178 Arvid Bäfverfeldt m.fl. 11.2.1943 153 MSS SSA. 
179 En liknande formulering finns i en skrivelse senare under våren. Arvid Bäfverfeldt 
m.fl. ”Det har allt klarare framstått…” [april 1943] 153 MSS SSA.  
180 Elis Malmeström (1895–1977) var vid tiden för mötet domprost i Göteborg. Från 
1950 till sin pensionering 1962 var han biskop i Växjö stift. De kyrkliga rötterna hade 
han i ungkyrkligheten och Billings undervisning. Malmeströms kyrkliga positionering har 
beskrivits enligt följande. ”En kyrkomedveten och kulturöppen väckelsekristendom blev 
den syntes han fann. Han menade sig ha gjort upp med ungkyrkligheten och ansåg sig 
vara varken gammal-, låg- eller högkyrklig.” Att placera honom i den breda kyrkliga mitt-
fåran förefaller därför vara rimligt. O. Bexell 1984, s. 758–766. 
181 Arvid Bäfverfeldt m.fl. 9.4.1943 153 MSS SSA. 
182 Nordlander 2010, s. 83f. 
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sammansatt av personer med olika kyrkliga inriktningar och berättar föl-
jande. Närvarande vid middagen var, enligt Sahlin, utöver henne själv 
och Palm, Oscar Rundblom, kyrkoherden i Johannes församling i Stock-
holm Erik Arbin, komministern Olov Hartman, komministern i Norra 
Kyrketorp i Västergötland Arvid Norberg och domkyrkosysslomannen 
Simon Lüders. Sahlin skriver vidare att ingen enighet kom till stånd 
bland deltagarna, eftersom tankarna gick helt isär. Deltagarna gav ändå 
inte upp. Resultatet av detta middagsmöte blev en ny skrivelse.  

Nästa samrådsmöte ägde rum i Olaus Petri församlingshem i Örebro, 
med början den 14 april och fortsättning följande dag.183 Arvid Bäfver-
feldt skriver vid samma tid i ett brev till biskop Runestam att de som 
inbjudits är ”från olika geografiska och andliga områden i vår kyrka” och 
att dessa skulle ”kunna bilda en verklig gemenskap som ett arbetslag för 
mötet ifråga”.184 

Samrådsmötet i Örebro resulterade i att platsen, tiden och inriktningen 
för det planerade sommarmötet ändrades. Av det femtiotal som hade 
nåtts av den första skrivelsen, från den 11 februari, var det omkring tjugo 
som hörsammade inbjudan till Örebro vilket framgår av den skrivelse 
som blev resultat av Örebromötet. Enligt Bäfverfeldt deltog ett tjugotal 
”representanter från skilda håll i vår kyrka, som äro villiga att taga per-
sonligt ansvar för den planerade konferensen”.185 Formuleringarna i in-
bjudan av problemställning och avsikt med mötet är i stort desamma 
som i tidigare skeden av planeringsarbetet. Vissa förändringar hade dock 
skett så att bibelstudium tillkom till de för sommarmötet planerade ak-
tiviteterna. Tiden och platsen var ändrad så att Vadstena nu nämns för 
första gången som mötesplats och mötet föreslås äga rum den 11–15 au-
gusti. Återigen skriver man att ”detta företag icke har en officiell kyrklig 
prägel utan innebär ett helt och hållet privat och personligt engage-
mang”.186 Det var en formulering som klart positionerade det planerade 
mötet utanför den officiella kyrkostrukturen och i frivillighet. Att brevet 
skulle fungera som en appell för särskilt utvalda från olika ”läger” i 
Svenska kyrkan är tydligt med att mottagaren uppmanas de att returnera 
brevet med namnunderskrift under meningen ”[i] ovanstående inbjudan 
instämmer undertecknad”.  

                                                
183 Arvid Bäfverfeldt m.fl. ”Det har allt klarare framstått…” [april 1943] 153 MSS SSA. 
Arvid Bäfverfeldt anmälde till Stenbeck att han avsåg anlända något före de andra, för 
att hinna träffa honom särskilt. Arvid Bäfverfeldt t. Carl Stenbeck 13.4.1943 B2:50 
SKMA SvKAU. 
184 Arvid Bäfverfeldt t. Arvid Runestam 9.4.1943 B2:50 SKMA SvKAU. 
185 Arvid Bäfverfeldt m.fl. ”Det har allt klarare framstått…” [april 1943] 153 MSS SSA. 
186 Arvid Bäfverfeldt m.fl. ”Det har allt klarare framstått…” 153 MSS SSA. 
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Vid Örebromötet diskuterade deltagarna av allt att döma utformningen 
av mötesinbjudan för att den skulle uppfattas som lockande av personer 
i olika delar av Svenska kyrkan. Inbjudningstexten omarbetades i flera 
steg.187 De stannade vid formuleringen: ”Till denna konferens vilja vi, 
män och kvinnor från olika kyrkliga läger, inbjuda var och en, präst och 
lekman, som liksom vi känner behovet av personlig och kyrklig förny-
else”.188  

Benämningen ”kyrkliga riktningar” hade strukits till förmån för ”kyrkliga 
läger”. Den ändringen avspeglas också i en del av lägesbeskrivningen i 
utkastet. Den senare meningen i den inledande texten ”Förståelsen för 
och kärleken till Kristi kyrka har under de senaste åren allt mera vuxit i 
vårt folk” följs i utkastet av en mening som inte kom med i den slutliga 
inbjudan: ”Samtidigt har dock en tragisk splittring gripit omkring sig. 
Längtan efter ett fördjupat gemenskapsliv [och] en förnyelse av vår 
svenska Kyrka har på många håll blivit brinnande”.189 Det inomkyrkliga 
perspektivet betonades alltså i utkastet. 

Det är det enda tillfälle som ”splittring” nämns i upptakten till mötet. I 
Sahlins dagböcker förekommer annars resonemang om splittring och lä-
ger. Margit Sahlin skriver enligt Nordlanders bearbetning av hennes dag-
bok att det fanns en djupgående kris i Svenska kyrkan som handlade om 
att sekulariseringen alltmer tilltog samtidigt som kyrkolivet polariserades 
mellan främst just de två målgrupperna för Vadstenamötet – Oxford-
grupprörelsen och högkyrkligheten. Sahlin karakteriserar den förra med 
vittnesbördsmöten och krav på personlig moralisk omvändelse i enlighet 
med de fyra absoluten som Oxfordgrupprörelsen framhöll och den se-
nare som förankrad i ett ”rikt, disciplinerat liturgiskt liv”.190 Sahlin menar 
att själva mötets tema ”personlig och kyrklig förnyelse” skulle komma åt 
splittringen mellan dessa båda grupper eftersom Oxfordgrupprörelsen 
betonade det personliga engagemanget och de högkyrkliga ”de sakra-
mentala livskällorna”.191  

När det gällde Oxfordgrupprörelsen var flera av de personer som förbe-
redde mötet även skribenter i tidningen Nytt Liv, vars syfte uttrycktes 
som att: ”Nytt Liv vill hjälpa och vägleda människor fram till en person-
lig kristendom, hjälpa och stödja den enskilde i hans vardagliga 

                                                
187 ”Personlig och kyrklig förnyelse är mottot…” 153 MSS SSA. 
188 ”Inbjudan till Vadstenamötet sid. 1” 153 MSS SSA; Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 
1 VMA LSB.  
189 ”Personlig och kyrklig förnyelse är mottot…” 153 MSS SSA. 
190 Nordlander 2010, s. 83. De fyra absoluten innebar strävan efter att föra ett liv i ab-
solut ärlighet, absolut renhet, absolut osjälviskhet och absolut kärlek. 
191 Nordlander 2010, s. 83.  
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kristenliv, i sin mån hjälpa och bidraga till att föra Sverige och världen 
in under Guds ledning”.192  Bland de där förekommande skribenterna 
fanns några personer som också förekom i Vadstenamötet: ungdomssek-
reteraren i Karlstads stift Rangel Ekblom (1911–1967, slutligen rektor 
vid Norrköpings kommunala flickskola), skribenten Margit Wohlin 
(1897–1994)193, Johannes Lindgren och Erik Arbin.194  

Det var också viktigt att de medverkande skulle bidra till att mötena 
lockade till sig deltagare från olika delar av Svenska kyrkan. Planerings-
gruppen diskuterade många förslag. Utkastet innehöll 24 namn; sex av 
dem fanns inte med senare.195 Av vilka anledningar personer som nämn-
des och förekom i inledningsarbetet föll bort är svårt att komma åt. 
Några tackade antagligen nej till ett sammanhang som de inte trivdes 
med, medan det för andra snarare kan ha handlat om praktikaliteter och 
att de vid senare tillfällen ändå kom att figurera vid mötena.  

Visionen att många olika kyrkliga riktningar skulle medverka var svår att 
förverkliga. En av de personer som nämndes men som föll bort redan 
från början var Arvid Norberg, vilket betydde att representationen för 
gammalkyrkligheten minskade. Norberg var vid tiden aktiv i Kyrkliga 
Förbundet för evangelisk luthersk tro och även utgivare av förbundets 
tidskrift Kyrka och Folk. Det går inte att klarlägga hans bevekelsegrunder 
för att inte delta men klart är att Kyrkliga Förbundet också årligen ar-
rangerade egna kyrkodagar på olika platser i södra Sverige, exempelvis i 
Lund i maj, Ronneby i juni och det året höll förbundet även dagar för 
att högtidlighålla 100-årsminnet av Peter Lorenz Sellergrens (1768–
1843) död i augusti. Någon annons eller rapportering om Vadstenamö-
tet förekom inte 1943 i Kyrka och Folk.196 Den enda med viss förankring 
i gammalkyrkligheten, men som själv inte omfattade den traditionen, var 
Oscar Cullberg, aktiv inför och vid mötena 1943 och 1945.197  

Den slutliga inbjudningstexten fokuserade på högkyrklighet och Ox-
fordgrupprörelse. Sahlin ger en sammanfattande bild av hur man kom 
fram till det slutliga förslaget till inbjudan. Samlingen i Örebro i april 

                                                
192 Nytt Liv 1945:12; 1945:16. 
193 Margit Wohlin (1897–1994) var som första kvinna i Sverige fil.dr i nationalekonomi 
och verkade under 1940- och 1950-talen som författare och skribent. Under 1940- och 
1950-talen var Wohlin politiskt engagerad i Folkpartiet och var en tid riksdagsledamot. 
Giöbel-Lilja 1994 i SvD 13.11.1994. 
194 Arbin i Nytt Liv 1945:3, Ekblom i Nytt Liv 1945:11, Lindgren i Nytt Liv 1945:17 och 
Wohlin i Nytt Liv 1945:4.  
195 ”Förslag till dagordning vid Vadstenamötet” 153 MSS SSA. 
196 Kyrka och Folk 1943:5; 1943:6; 1943:7. 
197 Cullberg 1965, s. 163ff; Severin 1976, s. 189–193.  
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hade slutat i ett positivare resultat än Strängnässamlingen i mars, men 
vägen dit beskriver Sahlin som krokig. Inte alla av dem från olika kyrkliga 
inriktningar som deltagit i tidigare samrådsmöten var längre med. Det 
fanns skiljelinjer mellan fromhetsinriktningarna som märktes i diskuss-
ionerna; de sammanfattas av henne som motsättningar mellan ”kun-
skapsmeddelelse eller väckelse, fast reglerat prästerligt program eller an-
dens ledning”. 198  Vidare skildrar Sahlin händelseförloppet så att hon 
hade framlagt förslag till en syntes men det accepterades inte av någon 
av grupperna. Situationen, ansåg Samuel Palm, var på kvällen utsiktslös 
varför de församlade skildes åt i missmod, säger hon. Medan de högkyrk-
liga gick åt ett håll för att dricka kaffe gick den andra gruppen åt ett 
annat håll för att dricka te. Därpå satt Sahlin och Palm ned och skissade 
fram ett förslag som de kunde visa upp för båda grupperna, och det ac-
cepterades. Om sin egen insats i sammanhanget skriver Sahlin att hon 
”hade särskilda förutsättningar för dessa medlings- och arbetsuppgifter, 
förstående för bägge lägren och fri från bägge och därtill, egendomligt 
nog, med påtaglig auktoritet”.199 Det som hände visar att det redan i 
första mötet – trots talet om kyrklig bredd – huvudsakligen var två kyrk-
liga riktningar som kom att förenas i mötet – högkyrklighet och Oxford-
grupprörelse. 

I den tryckta inbjudan markeras mötets fristående karaktär, precis som 
arrangörerna framhållit i förberedelserna. Anmälan om deltagande i mö-
tet skulle göras till ”Pastorsämbetet”, alltså pastorsexpeditionen, i 
Vadstena och den som önskade fler tryckta inbjudningar för spridning i 
den egna bekantskapskretsen skulle vända sig till Oscar Rundblom, med 
adress Kungsgatan 28 i Uppsala.200 Ingenstans framgår där att han var 
missionssekreterare eller att adressen till honom gick till SKM:s kansli.  

Mötets genomförande 
När arrangörer och inbjudare till det första Vadstenamötet fattat alla 
nödvändiga beslut om uppläggning och genomförande befann sig hela 
företaget i perspektiv av Sharken Simons idé om organisationers livscy-
kel med grundläggande, found, inom en ram, frame. När det gäller detta 
möte manifesteras detta i inbjudan och program.201 En berättelse om den 
fasen kan ta sin utgångspunkt i olika aspekter på händelseförloppet som 
här presenteras i form av teman med sikte på att få fram material till att 

                                                
198 Nordlander 2010, s. 84. 
199 Nordlander 2010, s. 84f. 
200 Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
201 Sharken Simon 2001, s. 17f. 
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väva dem samman till en helhetsbild. I dessa teman finns ett underlag 
för att bedöma hur mötena relaterar till Svenska kyrkan vid tiden.  

I och med aprilmötet i Örebro hade ramen och de stora linjerna bestämts 
för ett första möte i Vadstena. När formerna och platsen var fastlagda 
och undertecknande inbjudare avtalade gick arbetet in i en intensivare 
fas. Mötet annonserades i pressen första gången den 23 maj 1943. I SvD 
kunde man då läsa följande korta annons under rubriken ”Kyrklig 
Vadstenakonferens”:  

Personlig och kyrklig förnyelse blir mottot för en konferens för präster 
och lekmän i Vadstena 14–18 augusti. En inbjudan, som inom kort kom-
mer att offentliggöras, är undertecknad av bl.a. biskoparna Andræ, Ru-
nestam och Ysander samt kyrkoherde Erik Arbin, rektor Petrus Envall, 
komminister Olov Hartman, kontraktsprostarna Simon Lüders och Da-
vid Myrgård samt fil.dr Margit Sahlin.202  

Att meddela tid, plats och vilka personer som var inblandade i annonse-
ringen visade på avsikten med mötet. De tre biskoparnas namn angav att 
det rörde sig om en kyrkligt sanktionerad verksamhet eftersom de upp-
räknade personerna var kända i vida kyrkliga kretsar. Det var också täm-
ligen välbekant att de hade särskild förankring i respektive Oxfordgrupp-
rörelsen och högkyrkligheten. Programmet var vid denna tid sannolikt 
färdigt och tidigt på sommaren infördes en mer informativ annons i det 
svenskkyrkliga organet SKT och i den till Oxfordgrupprörelsen anknutna 
tidningen Nytt Liv.203 Annonstexten var i det närmaste ordagrann från 
förarbetet i dess sista skede som det är belagt i arkivet och den därefter 
tryckta inbjudan. Förklaringen på initiativet till mötet fördjupas och mö-
tets innehåll beskrivs översiktligt. 

Förståelsen för och kärleken till Kristi Kyrka har under de senaste åren 
alltmera vuxit i vårt folk. Samtidigt förnimmes en stark längtan efter ett 
fördjupat gemenskapsliv och en förnyelse inom vår svenska kyrka. Men 
varje kyrklig förnyelse förutsätter oundgängligen en personlig, kristen 
förnyelse i de enskildas liv. Medvetet eller omedvetet rör sig i våra dagar 
hos många, även bland dem som mena sig stå utanför kyrkan, en längtan 
efter en genomgripande livsförvandling, en frälsande tro, – efter väckelse.  

Vår kyrka har därför just nu en väldigare uppgift och ett större ansvar än 
på länge. Vadstenamötet vill kalla till att gemensamt söka en syntes av 
trofast kyrklighet och kristen livsförnyelse av djupt personlig art, ett för-
verkligande i hela livsföringen av nåden att leva i Kyrkan. Föredrag och 

                                                
202 SvD 23.5.1943. 
203 ”Personlig och kyrklig förnyelse” SKT 1943:23. I tidskriften Vår Kyrkas förteckning 
över möten och konferenser sommaren 1943 finns mötet nämnt: ”’Personlig och kyrklig 
förnyelse’. Konferens för präster och lekmän i Vadstena. Anmälan före den 1 aug. till 
Pastorsämbetet, Vadstena”; VK 1943:24. 
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personliga vittnesbörd vilja ställa oss, var och en, med inträngande allvar 
inför Guds heliga krav och nådefulla kraft samt inför den meningsfyllda 
kallelse, som mitt i det gråa vardagslivet skänkes varje lem i Kyrkan, Kristi 
kropp. Riklig tid skall anslås åt umgängelse och inbördes själavård för att 
skapa levande kristen gemenskap och därmed giva inbördes hjälp i per-
sonliga svårigheter och problem.  

Till denna konferens vilja vi, män och kvinnor från olika kyrkliga läger, 
inbjuda var och en, präst och lekman, som liksom vi känner behovet av 
personlig och kyrklig förnyelse.204 

Därefter är de personer förtecknade som stod bakom inbjudan. Texten 
i annonsen innehåller de nyckelformuleringar som visar hur Palms och 
Rundbloms senare berättelser om bakgrunden till mötet överensstäm-
mer – att samla olika kyrkligheter till kristen personlig förnyelse inom 
Svenska kyrkan – så att det är fråga om en autentisk självförståelse och 
lägesbeskrivning från arrangörernas sida. Inbjudan angav vilket behov 
mötet avsåg att svara mot, vilken målgruppen var och hur vägen framåt 
borde se ut. I annonstexten finns flera signalbegrepp som pekar särskilt 
på Oxfordgrupprörelsen: ’personlig förnyelse’ – det begrepp som kom 
att leva vidare – och ’genomgripande livsförvandling’. I sin studie om 
Oxfordgrupprörelsen tar Sixten Ekstrand just upp uttrycken lifechanger 
och ’personliga vittnesbörd’ som signalord.205 Även för den kyrkliga rikt-
ning som benämns högkyrklighet kan man tala om att några signalord 
användes; som tidigare nämnts kunde vid denna tid uttrycken ’Kristi 
kyrka’ och ’kyrklig förnyelse’ ge sådana associationer. Liknande annonser 
av varierande omfattning fanns, förutom i SKT även i exempelvis Vår 
Kyrka, DN och SvD.206 

Att planeringen av mötet trots annonseringarna inte var helt fastlagd 
framgår emellertid av ett brev från filologen Hjalmar Lindroth (1878–
1947)207 i Göteborg till Oscar Rundblom. Lindroth efterlyser i brev av 

                                                
204  ”Personlig och kyrklig förnyelse” SKT 1943:23; ”Vadstenamötet 1943” Nytt Liv 
1945:15. Texten är ordagrant densamma som förekommer som cirkulerat som utkast 
bland arrangörerna och som även återges i det tryckta programmet. ”Inbjudan till 
Vadstenamötet sid. 1” [utkast] 153 MSS SSA; Tryckt program ”Vadstenamötet 1943”, 
1 VMA LSB. Annonsen finns även i ”Stiftskrönikan”, Göteborgs stifts tidskrift 1943:15. 
205 S. Ekstrand 1993, s. 162, 207. 
206 ”Personlig och kyrklig förnyelse” SKT 1943:23; VK 1943:24; DN 23.5.1943; SvD 
23.5.1943. I de båda dagstidningarna är annonstexten identisk, men rubriksättningen 
varierar. DN har valt rubriken ”Präster och lekmän möts i Vadstena” medan SvD satte 
”Kyrklig Vadstenakonferens” som rubrik. 
207 Hjalmar Lindroth (1878–1947) var professor i nordiska språk vid Göteborgs högskola 
fram till 1945. Om honom heter det att Oxfordgrupprörelsen präglade de sista åren av 
hans liv, ”[d]ess krav på helhjärtad insats o hänsynslös uppriktighet fann gensvar i hans 
intensiva o skrupulöst ärliga väsen.” Johannisson 1982, s. 575; Hallberg 1942, s. 123–
128. 
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den 24 juni att ”arbetslaget” och ”andra ansvarskännande” ska träffas in-
för mötet: ”Vi är skyldiga att arbeta på allt sätt, inte bara att bedja”.208 
En viktig bekräftelse på intentionen med företaget att kalla till möte i 
Vadstena är den namnförteckning som Samuel Palm och Arvid Bäfver-
feldt hade arbetat fram och tillställde Margit Sahlin i slutet av juli 
1943. 209  Där förtecknades de ”personer som fått uppgift att sprida 
Vadstena-mötet” och att det ska ”av dessa utväljas ett lag om skall sam-
manträffa i Vadstena den 12/8”. Listan innehåller närmare 175 namn. 
Av titlarna att döma var närmare 120 av dem ämbetsbärare i Svenska 
kyrkan. De övriga var en heterogen grupp, med viss övervikt för skolre-
laterade personer.  

Ingenstans sägs hur sammanställandet av namnen har gått till, men av-
sikten torde ha varit att få en bred grupp med kyrkligt kända och aktiva 
personer att närvara vid mötet. Geografiskt var Svealand och Götaland 
i övervikt, men ett inte försumbart antal kallade personer kom från lan-
dets nordliga landskap. Namnen kan knytas till flera olika kyrkliga rikt-
ningar, vilket förstärker bilden av initiativtagarnas breda ambition. Att 
den etablerade kyrkliga huvudfåran var den mest företrädda visar det 
faktum att det i förteckningen finns fem biskopar och inte mindre än 
åtta män som med tiden blev biskopar.210 Av personerna på listan med 
kallade var det senare knappt 40 som faktiskt deltog i 1943 års möte.211 
Av de förtecknade som inte närvarade återkom dock en del vid senare 
möten i egenskap av undertecknare, deltagare och/eller föredragshållare. 

Den långa namnförteckningen som sändes till Margit Sahlin var uppen-
barligen preliminär och blev senare bearbetad. Till det ”lag” som utvalts 
av namnen skickade Oscar Rundblom ett brev adresserat till dem som 
”tagit ansvar för Vadstenamötet”. Det är odaterat och skrevs efter den 
22 juli men inte före augusti månads ingång. Han skriver att de ska 

                                                
208 Hjalmar Lindroth t. Oscar Rundblom 24.6.1943 E2e:14 SKMA SvKAU. Dennes kur-
siv. 
209 Gunnel Mogård t. Margit Sahlin 22.7.1943 153 MSS SSA. 
210 Gunnel Mogård t. Margit Sahlin 22.7.1943 153 MSS SSA. Av dessa var som ovan 
nämnts tre med i den slutliga listan, nämligen Andræ, Runestam och Ysander. De två 
andra biskoparna på listan, Manfred Björkquist (1884–1985, biskop i Stockholm 1942–
1954) och John Cullberg (1895–1983, biskop i Västerås 1940–1962) kom senare att 
figurera i Vadstenamötena vid några tillfällen. Andra nämnda, som med tiden blev bis-
kopar var: Nils Bolander (1902–1959, biskop i Lund 1958–1959), Bo Giertz (1905–
1998, biskop i Göteborg 1949–1970), Dick Helander (1896–1978, biskop i Strängnäs 
1952–1954), Stig Hellsten (1913–1999, biskop i Luleå 1966–1980), Ivar Hylander 
(1900–1982, biskop i Luleå 1956–1966), Helge Ljungberg (1904–1983, biskop i Stock-
holm 1954–1971), Elis Malmeström (1895–1977, biskop i Växjö 1950–1962) och 
Yngve Rudberg (1887–1978, biskop i Skara 1951–1955). Gunnel Mogård t. Margit Sah-
lin 22.7.1943 [meddelande med bifogad namnförteckning] 153 MSS SSA. 
211 Vadstenamötet 1943 [deltagarlista] 1 VMA LSB. 
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”svetsas samman till ett verkligt arbetslag” och uppmanar gruppen att 
samlas i Vadstena på torsdagen den 12 augusti 1943, ett par dagar före 
själva mötet.212 

På plats i Vadstena 
I annonsering och program angavs några uppgifter av praktiskt slag 
såsom var deltagarna skulle bo och träffas. Boendefrågan löstes genom 
inkvartering på pensionat, hotell eller vandrarhem. Mötesaktiviteterna 
var utspridda i Vadstena. Gudstjänster och aftonbön hölls i klosterkyr-
kan, gemensamma sammankomster ägde rum i klosterkyrkan, i Samre-
alskolans högtidssal belägen i Rödtornet och gruppsamtal pågick i många 
mindre lokaler, som inte specificeras i programmet.213 Enligt SvD var de 
sistnämnda mindre lokalerna spridda på olika platser: ”i klassrummen i 
folkskolan, i läroverket, i vandrarhemmets kapitelsal, i Solgården, i 
prostgården och andra privata våningar”.214 

Några organisatoriska noteringar 
Det står fullt klart att ända sedan det första initiativet till Vadstenamötet 
togs inte någon särskild fast organisation stod bakom mötena.215 Det in-
nebar att planeringen av arbetet med det första mötet till viss del skedde 
improviserat, om än målmedvetet, men utan något i förväg planerat sätt 
att organisera mötet. Som visats ovan kom och gick olika personer i ar-
betet och de genomförde olika uppgifter. De drivande var under hela 
förberedelsetiden Arvid Bäfverfeldt, Samuel Palm, Oscar Rundblom och 
Margit Sahlin.  

Att arbetssättet ännu inte var strukturerat och även föränderligt märks 
på de olika organisatoriska benämningarna, särskilt för 1943. Till en bör-
jan användes sällan någon kollektiv benämning på arrangörerna, men en 
odaterad skrivelse från våren 1943 är undertecknad ”Kommitterade”.216 
Det ansluter väl till benämningen ”Kommittén för Vadstena-mötet” som 
används i en skrivelse från nästa vår 1944.217 I en skrivelse från hösten 
1943 används ordet ’lagarbete’ och därmed kom den sedan långlivade 

                                                
212 Oscar Rundblom ”Till alla som tagit ansvar…” [1943] 153 MSS SSA. 
213 VK 1943:24; Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 VMA LSB.  
214 ”Över 600 deltaga nu i Vadstenamötet” SvD 18.8.1943. 
215 Rundblom 1973, s. s. 49f; Samuel Palms historik 1973 1 VMA LSB. 
216 ”Härmed översändes inbjudan till Vadstenamötet 1943” 153 MSS SSA. 
217 Arvid Bäfverfeldt m.fl. ”Kommittén för Vadstena-mötet har på nytt…” 153 MSS 
SSA. 
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beteckningen ’lag’ in som benämning.218 De samrådsmöten som ägde 
rum i Strängnäs och Örebro kallades helt kort för ’överläggning’.219 De 
organisatoriska benämningarna var alltså inte medvetet bestämda och 
inte heller konsekventa. 

Ekonomi 
Om det första mötets ekonomiska planering finns inte många uppgifter. 
Anmälningsavgiften till mötet skulle enligt inbjudan betalas till ett sär-
skilt postgironummer och deltagaravgiften skulle avläggas på plats i 
Vadstena.220 Olika alternativ för inkvartering nämns i inbjudan: pensio-
nat, hotell och vandrarhem, med de kostnader som var förenade med 
vartdera alternativet. Boendet kunde avpassas efter de deltagandes öns-
kemål.  

De flesta noteringar om ekonomin som är sparade gäller för tiden efter 
mötet. I ett brev berättade mötesdeltagaren och undertecknaren Hjal-
mar Lindroth för Oscar Rundblom att ett par deltagare, ”ekonomiskt 
välbeställda damer”, uttryckt sin tacksamhet över mötet och ville skjuta 
till ekonomiska medel i händelse att det skulle behövas när den ekono-
miska summeringen efter mötet skulle göras.221 Rundblom svarade att 
mötet skulle kunna bära sig självt men att kvinnornas ekonomiska erbju-
dande kanske kunde omvandlas till en fond för kommande möten.222 Li-
tet senare, inför ett möte med samrådsgruppen i slutet av oktober om 
den fortsatta planeringen, aviserades att en av de frågor som måste han-
teras berörde mötets ekonomi.223 Liksom övrig administration, sköttes 
ekonomin på ett enkelt och funktionellt vis. 

Undertecknare och arrangörer  
Även om de allra första idégivarna var få – Bäfverfelt, Palm och Rund-
blom – lyckades de driva saken så långt att annonseringen till det första 
mötet upptog 22 undertecknade arrangörer och i det tryckta 

                                                
218 Samuel Palm m.fl. 6.10.1943 153 MSS SSA. 
219 Arvid Bäfverfeldt m.fl. 11.2.1943 153 MSS SSA. 
220 Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
221 Hjalmar Lindroth t. Oscar Rundblom 22.8.1943 E2e:14 SKMA SvKAU. 
222 Oscar Rundblom t. Hjalmar Lindroth 26.8.1943 E2e:14 SKMA SvKAU. 
223 Arvid Bäfverfeldt t. Knut Ericson 8.10.1943 B2:50 SKMA SvKAU; Arvid Bäfverfeldt 
t. Samuel Palm 8.10.1943 B2:50 SKMA SvKAU; Arvid Bäfverfeldt t. Margit Sahlin 
8.10.1943 B2:50 SKMA SvKAU. 
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mötesprogrammet tillkom ytterligare en person, Stig Hannerz.224 Han 
tillades, enligt Bäfverfeldt, därför att Buddhistmissionens möte låg i di-
rekt anslutning till Vadstenamötet.225 De många undertecknarna under-
strök avsikten med en kyrklig bredd. Det första mötets arrangörer och 
undertecknare förtjänar att diskuteras, eftersom de ger en indikation på 
hur mötet skulle uppfattas då, men även en bild av mötet till eftervärl-
den. 

Bland de 23 personer som undertecknade inbjudan inför det första mö-
tet 1943 var de tre biskoparna Tor Andræ (1885–1947)226, Torsten Ysan-
der (1893–1960)227 och Arvid Runestam.228 De femton prästerna var Da-
vid Myrgård, Erik Arbin, Arvid Bäfverfeldt, Stig Hannerz, Olov Hart-
man, J. W. Johnsson, Adolf Kloo, Simon Lüders, Elis Malmeström, 
Samuel Palm, Johannes Stoltz, Knut Ericson, Ernst Sjöblom (1882–
1961)229, Oscar Cullberg och Oscar Rundblom. En diakonissa, Ingrid 
Wermcrantz, och fyra från lekfolket skrev också under, nämligen Petrus 

                                                
224  VK 1943:24; Stiftskrönikan 1943:15, s. 303f; Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 
1 VMA LSB. 
225 Arvid Bäfverfeldt t. Stig Hannerz 12.6.1943 B2:50 SKMA SvKAU. 
226 Tor Andræ (1885–1947) var positivt inställd till kristen samverkan i Sverige och be-
tonade gemenskapen inom den svenska kyrkan, som han gärna betraktade som en folk-
kyrka i Billings mening. Andræ var dock inte positivt inställd till högkyrkliga ström-
ningar. Widengren 1947, s. 253–257. Under sin tid som biskop var han aktiv och med-
verkade i många olika sammanhang. Han deltog och predikade även vid olika kyrkliga 
organisationers möten och både i kyrkliga och nationella arrangemang. Widengren 1947, 
s. 286f;289. 
227  Torsten Ysander (1893–1960) var biskop först i Visby 1936–1947 och därefter, 
1947–1959, i Linköping. I Anders Jarlerts teckning av honom i Göteborgs stifts her-
daminne framgår att han inte stod i någon bestämd kyrklig tradition, men hade låtit sig 
inspireras av flera. Från sin uppväxttid hade han med sig drag av västsvensk gammal-
kyrklighet och predikade gärna enligt nådens ordning, men fick senare en breddad syn 
på kyrkan med inspiration både från Oxfordgrupprörelsen och högkyrkligheten. Rosen-
berg 1992, s. 188–190; Jarlert 2010 s. 77–81. Rosenberg framhåller Ysanders deltagande 
i Vadstenamötena. Se även Ysander 1937. 
228 Alla tre biskoparna hade Uppsala som sitt Alma Mater och var verksamma där delvis 
samtidigt. Andræ och Runestam var några år äldre än Ysander. De två förstnämnda dis-
puterade båda 1921. Andræ var ordinarie professor i Uppsala i teologiska prenotioner 
och teologisk encyklopedi 1929–1935 i vilket ämne Ysander disputerade och blev do-
cent 1933. Runestam var ordinarie professor i dogmatik och moralteologi 1923–1938. 
Andræ hade utnämnts till biskop i Linköping 1935, Ysander till biskop i Visby 1936 och 
Runestam till biskop i Karlstad 1938. En av anledningarna till att stiftsbiskopen Andræ 
stod med som undertecknare var sannolikt att han därmed offentligen ville uttrycka sitt 
stöd till en kyrklig tilldragelse i stiftet. Runestam var känd för sitt engagemang inom 
Oxfordgrupprörelsen och Ysander var engagerad inom den kyrkliga missionen.  
229 Ernst Sjöblom (1882–1961) var vid tiden kyrkoherde och kontraktsprost i Varberg. 
Han framträdde som författare och skribent i flera sammanhang, bland annat gav han på 
1940-talet ut reseskildringar från missionsfältet i Afrika. Henningsson 1964, s. 93f. 
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Envall, Bertil Grefberg (1896–1946)230, Hjalmar Lindroth och Margit 
Sahlin.231 Som framhållits utgjorde dessa 23 personer, i kombination 
med programmet, summan av vad den möjliga målgruppen skulle mötas 
av i annonseringen. Namnen väckte associationer till de sammanhang de 
var aktiva i och signalerade att de representerade en bredd av svensk 
kyrklighet. Tentativt kan personerna föras till olika grupper; några per-
soner hör hemma i flera kategorier. 

En kategori av dessa personer återfinns i Svenska kyrkans större organ, 
som SKM och SKD. Till SKM hörde biskopen Torsten Ysander, prästen 
och direktorn för SKM Arvid Bäfverfeldt, prästen och sekreteraren i 
missionsstyrelsen Oscar Rundblom, prästen och buddhistmissionären 
Stig Hannerz samt prästen och ledamoten i SKM Ernst Sjöblom. Till 
SKD kan i sammanhanget räknas prästen och direktorn Samuel Palm 
samt församlingssekreteraren Margit Sahlin. Till de större organisation-
erna kan också prästen J. W. Johnsson föras. 

Förutom att de flesta av undertecknarna kan hänföras till kyrkans större 
organ var några av dem allmänt kända kyrkliga personer, såsom Elis Mal-
meström, Adolf Kloo, Johannes Stoltz, Erik Arbin, Olov Hartman och 
Petrus Envall. 

Personer hemmahörande och kända i Linköpings stift var en annan 
grupp. Det är biskop Tor Andræ, men också kyrkoherdarna David Myr-
gård och Knut Ericson. 

När det gäller de kyrkliga riktningar som de undertecknande relaterade 
till stod det stora flertalet inte i någon särskild tradition utan kan snarare 
sägas ha hört hemma i en mittfåra inom Svenska kyrkan. De grupper 
som i rapporteringen av mötet omtalas som ’kyrkliga läger’ var högkyrk-
ligheten och Oxfordgrupprörelsen. Den sistnämnda var välrepresente-
rad genom Arvid Runestam, Petrus Envall, filologen Hjalmar Lindroth, 
Ingrid Wermcrantz och Margit Sahlin.  

Den enda klart högkyrkligt definierade undertecknaren var kontrakts-
prosten Simon Lüders, med ett högt förtroendeuppdrag i SSB. En kyrk-
lig inriktning som omnämndes i upptakten till mötena var gammalkyrk-
ligheten. Åtminstone en av undertecknarna kan tidigare ha relaterats dit, 

                                                
230 Bertil Grefberg (1896–1946) var förvaltare på Kavlås egendom i Västergötland och 
en tid engagerad i kyrko- och skolråd samt kyrkvärd i Hömbs socken. Han var, såvitt kan 
bedömas trots avsaknad av deltagarlista för 1945, endast med på mötet 1943. Noteras 
kan att även översten friherre Carl von Essen (1873–1960), ägare till Kavlås, deltog i 
Vadstenamötet vid några tillfällen, såsom 1943. 
231 Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
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Oscar Cullberg. Initiativtagarna till det första mötet fullföljde sin ambit-
ion att inkludera olika kyrkliga riktningar. 

Deltagare 
Deltagarlistan från mötet ger viss information om dem som deltog, 
såsom fördelningen mellan kvinnor och män och den mellan kyrkligt 
verksamma och lekfolk. Även vissa sociala relationer går att utläsa, lik-
som den geografiska spridningen. Materialet från 1943 års möte ger ett 
visst underlag för att redovisa fördelningen av deltagarna med hänsyn till 
namn, yrke, kön och geografisk tillhörighet. 

Enligt den tryckta deltagarlistan 1943 deltog 484 personer, men i flera 
skildringar av mötet uppges högre siffor, upp emot 600.232 En tänkbar 
orsak till divergenserna är att inte alla som deltog i gudstjänster och fö-
redrag var anmälda i förväg utan i stället var tillfälliga gäster, kanske bo-
ende i Vadstena med omnejd eller besökare. Det är svårt att få en upp-
fattning om alla de förtecknade deltagarna deltog på mötets alla dagar 
och programpunkter eller om det varierade och i så fall hur mycket.233 
Deltagande präster i mötet uppges ha varit ett 70-tal.234 I pressen upp-
fattades mötet som socialt brett vilket också bekräftas i deltagarlistan 
som anger titlar och/eller yrken. SvD:s utsände beskrev sammansätt-
ningen som att ”[a]lla sociala skikt äro också här: lärt folk och handens 
arbetare, sjuksköterskor och biskopar, direktörer och jordbrukare”.235  

Tre fjärdedelar, eller 360 personer, av de 480 anmälda deltagarna var 
kvinnor. De utan jämförelse vanligaste titlarna i listan är fröken (110) 
och fru (100), vilket utgör nära nog 60 procent av alla kvinnor. Därefter 
är olika typer av skolrelaterade titlar mest frekventa (45). Cirka 25 kvin-
nor är omnämnda som diakonissor och för omkring 20 anges vårdyrken. 
En stor skara om 60 kvinnor fördelas på flera olika titlar. Ett tiotal titu-
leras feminiserat utifrån mannens titel (doktorinna, prostinna, majorska, 
överstinna). Åtta kvinnor bär adelsnamn. De övriga med yrkesbeteck-
ningar och titlar har en viss spridning, men en större del av dem får anses 
tillhöra i stort samma samhällsskikt, en del med titlar som anger utbild-
ning (5 med akademisk examen) och ansvar: föreståndarinna (5), 

                                                
232  Vadstenamötet 1943 [deltagarlista] 1 VMA LSB; ”Kyrklig förnyelse program i 
Vadstena” DN 16.8.1943: ”Vadstenamötet samordnade skilda fromhetsriktningar” SvD 
19.8.1943. 
233 Vadstenamötet 1943 [deltagarlista] 1 VMA LSB. 
234 ”Vadstenamöte kring kravet på personlig och kyrklig förnyelse” SKT 1943:33. 
235 SvD 18.8.1943. 
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husmor (3). De tio personer som inte valt att uppge någon titel alls är 
alla kvinnor.  

125 personer på deltagarlistan är män. De utgjorde en fjärdedel av del-
tagarna och alla hade uppgivit en titel. Omkring 75 – dvs. 60 procent – 
av männen är titulerade inom ramen för tjänst som förutsätter prästvig-
ning (biskop, kyrkoherde, komminister, kontraktsprost, stiftsadjunkt, 
kyrkoadjunkt, pastor och pastorsadjunkt). Siffran stämmer rätt väl över-
ens med vad Vår Kyrka uppgav i sitt referat, nämligen att det var 110 
manliga deltagare i mötet och att 70 av dessa var ’kyrkans män’.236 10 av 
männen har en skolrelaterad titel (lektor, adjunkt, rektor och titlar med 
sammansättningar av ’lärare’). De övriga fördelar sig på mångahanda yr-
kesbeteckningar och titlar som spänner vitt över samhället. Några titlar 
antyder högre position eller högre utbildning såsom direktör (5), ingen-
jör (2), redaktör (1), kammarherre (1), kamrer (1), friherre (1) och of-
ficersgrad (2). En handfull av männen har uppgivit akademisk titel (ex-
empelvis professor, fil.kand., teol.kand.). Två var adelsmän. En grupp 
kan sägas tillhöra ett annat samhällsskikt än de nyss nämnda. Dit kan, 
förmodligen, det tiotal som uppgivit ’herr’ som titel räknas, liksom de 
som uppgivit titlarna reparatör, materialförvaltare och telegrafkon-
trollör. 

Deltagarlistan visar därutöver att det fanns 26 par anmälda till mötet, 
vilket är 52 personer eller omkring tio procent av deltagarna. Prästpar 
var den vanligaste konstellationen: i 17 av paren, över hälften, är mannen 
präst. De övriga nio paren tillhörde samma samhällsskikt med männens 
titlar som direktörer (2), disponent, förvaltare, ingenjör och domkyrko-
organist.  

En sammanställning av fördelningen av deltagarnas geografiska hemvist 
ger vid handen att stiften var ojämnt representerade. Att jämföra delta-
garantalet från stiften ger en falsk bild av representativitet. Det bodde 
givetvis fler människor i Stockholms stift än i Karlstads. Den geografiska 
spridningen var stor, om än koncentrerad till södra och mellersta Sve-
rige. Det fanns deltagare från alla stift utom Visby på plats i Vadstena. 
Deltagarantalet från de nordliga stiften var lägst: tre personer från 
Härnösands stift och två från Luleå stift. Störst antal deltagare kom från 
Linköpings stift, i vilket Vadstena är beläget. Stiften med numerärt flest 
deltagare var Linköpings stift (20 procent av deltagarna), Stockholms 
(17 procent) Skara och Göteborgs (13 procent vardera) samt Växjö och 
Lunds stift (med nära 10 procent vardera). Att bara 15 anmälda var från 

                                                
236 Vadstenamötet 1943 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Bolander 1943. 
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Vadstena förklaras av att anmälningarna handlade om boende och som 
tidigare konstaterats deltog flera än de anmälda i delar av mötet. 

Sammanfattningsvis kan sägas om deltagarna i 1943 Vadstenamöte att 
analysen av deltagarlistans information visar att kvinnorna var kraftigt 
överrepresenterade vid mötet och den vanligaste mannen på plats var 
insatt i ett kyrkligt ämbete. Den vanligaste deltagaren i 1943 års 
Vadstenamöte var en kvinna, titulerad i första hand fröken och i andra 
hand fru, hemmahörande i Linköpings stift.  

Innehåll 
För att kunna förstå vad Vadstenamötena betydde, hur de hörde hemma 
i sin samtid, på vilken grund de kom att leva vidare under mer än 40 år, 
och bevaras och utvecklas, är det väsentligt att granska det material om 
det första mötets innehåll som bevarats.  

Mötenas ram är klar redan vid det första mötet 1943 i den tryckta del-
tagarlistan som innehåller programpunkterna, rubriker på föredrag och 
föredragshållarnas namn. Till den informationen finns även uppgifter 
från olika rapporter från mötet, dels i dagspress, dels i annan kyrklig 
press. Det första mötet uppmärksammades såväl nationellt som lokalt 
liksom även fortsättningsvis men med tiden i gradvis minskande omfatt-
ning. SvD, Stockholms-Tidningen och Östgöta Bladet hade det första året 
medarbetare på plats som rapporterade från mötet flera dagar i rad. Till-
sammans ger materialet en bred bild av det första Vadstenamötet som 
svar på frågan vad mötet innehöll och även hur det uppfattades. 

Mötesprogrammet visar att det var generöst med tid mellan punkterna. 
Den oxfordgruppsrelaterade tidningen Nytt Liv uppfattade det som att 
det inte förelåg något specificerat program, men väl ett visst schema för 
varje dag.237  

Mötet inleddes lördagen den 14 augusti 1943 med att de deltagande an-
lände och enligt uppgift mötte flickscouter vid tåget för att hjälpa dem 
till rätta med inkvarteringen inte endast på hotell och vandrarhem utan 
även i privatpersoners hem.238 Lördagens program bestod sedan av att 
kyrkoherde David Myrgård och Samuel Palm öppnade mötet i kloster-
kyrkan och hälsade de tillresta välkomna. Palms inledningstal från 

                                                
237 ”Vadstena” Nytt Liv 1943:18. Sixten Ekstrand benämner tidningen ”den svenska ox-
fordtidningen”; S. Ekstrand 1993, s. 187. 
238 ”Vadstena” Nytt Liv 1943:18. 
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tillfället återgavs i sin helhet i Vår Kyrka och refererades i SvD. Palm 
uttolkade mötets rubrik om förnyelse och uttryckte tacksamhet över det 
kyrkliga arvet och platsen de samlats på och nämnde den heliga Birgitta 
och 1800-talets väckelserörelser som exempel.239 Sedan vände han på 
perspektivet: ”Gud har dock satt oss i denna tid för att här och nu leva 
vårt liv som kristna och att här och nu göra vår insats”.240 Det huvudsak-
liga syftet med mötet var att möta två stora behov som han och de andra 
sett hos samtidens människor, nämligen behovet av ett andligt hem och 
behovet av frälsning. Det förstnämnda förklarade Palm med att många i 
hans samtid inte såg något behov av kyrkan eftersom de betraktade den 
som en stel institution – vilket den välfyllda klosterkyrkan i Vadstena där 
och då motbevisade – och att svar fanns i bibelordet med Jesus som vin-
trädet och de kristna som de många grenarna. Således var det en kyrklig 
förnyelse som deras strävan gällde. Det gällde att möta nedgången och 
kanske vända trenden.241  

Behovet av frälsning såg Palm som sökande efter en personlig förnyelse 
och fördjupning av den kristna gemenskapen i bön och umgänge med 
andra kristna och med Gud. Han manade deltagarna att ta till vara da-
garna, genom att be tillsammans och ha en öppen attityd till mötesinne-
hållet. Han avslutade med orden ”Var istället barnsligt öppen för Gud, i 
tro och bön, dag efter dag. Kanske då undret skall ske, att fjäll falla från 
dina ögon och bojor från dina händer. Är detta möjligt? Jag svarar med 
Frälsarens ord: ’För människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för 
Gud är allting möjligt’”.242 Palm såg mötet som betydelsefullt, och det 
finns i hans uppmaning till bön en förhoppning om att mötet skulle få 
ett bredare genomslag – med bäring på hela kyrkan. 

Söndagen präglades av dagens gudstjänst som innebar högmässa med 
nattvard. Simon Lüders höll skriftetalet och J. W. Johnsson predikade. 
Vid altaret tjänstgjorde Samuel Palm, David Myrgård och Knut Ericson. 
Deltagarantalet var enligt SKT omkring 1000, antalet kommunikanter 
500 och gudstjänstens längd över tre timmar.243 I samma artikel i SKT 

                                                
239 ”Samuel Palm: Personlig och kyrklig förnyelse” VK 1943:35; SvD 15.8.1943. I en essä 
från 1949 beskriver författaren Sven Stolpe Vadstena som en historiskt viktig plats i 
Sverige och betonar dess plats i svensk kristenhet: ”Vadstena är en helig plats. Det är ett 
misstag att tro, att dess roll är utspelad i vårt folks andliga historia.” Stolpe 1949, s. 63. 
240 ”Samuel Palm: Personlig och kyrklig förnyelse” VK 1943:35.  
241 ”Samuel Palm: Personlig och kyrklig förnyelse” VK 1943:35; ”Vadstenamöte kring 
kravet på personlig och kyrklig förnyelse” SKT 1943:33 och i SvD 15.8.1943. 
242”Vadstenamöte kring kravet på personlig och kyrklig förnyelse” SKT 1943:33 och i 
SvD 15.8.1943. 
243  ”Vadstenamöte kring kravet på personlig och kyrklig förnyelse” SKT 1943:33; 
”Vadstena” Nytt Liv 1943:18. 
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uttrycktes förvåning över att gudstjänstens längd till trots fylldes kloster-
kyrkan återigen två timmar senare för föredrag av Petrus Envall och 
Adolf Kloo.  

Envalls föredrag anknöt särskilt till att mötet kommit till stånd i en tid 
av pågående krig. Han betonade vikten av att folket återvände till kris-
tendomen och erinrade de församlade om att genom det första världs-
kriget ”förstördes eller stympades kristendomen i många länder, och av-
fallet blev stort även hos oss”.244 Han utgick från orden vid Uppsala möte 
1593, ”nu är Sverige vorden en man och alla ha vi en Gud”, och sade sig 
se att landet numera inte alls var samlat och även om beredskapstiden 
fört folket samman så hade det inte en Herre och Gud. Talaren sam-
manfattade enligt artikeln sitt budskap med att kristendomen nu var al-
las enda hopp, eftersom politiska ideologier under de senaste decenni-
erna prövats och visat sig leda till något bedrövligt – Europa i ruiner. 
Kristendomen hade därmed en stor möjlighet. ”Vi måste alla vara med 
och bygga upp en ny värld. Sverige har en stor uppgift att föra fram trons 
och kärlekens evangelium till världen”. SvD:s utsände menade samman-
fattande att Envall i föredraget formulerat ”Sveriges uppgift i nutidslä-
get: att vittna inför världen om den kristna kärlekens makt”.245 Envalls 
föredrag var en samtidskritisk skildring av det kristna läget och en appell 
till de församlade att ta kristendomen på allvar och göra sitt bästa för att 
aktualisera den för samtiden. 

Mötesarrangörerna och deltagarna var måna om att inledningsvis med 
hälsningar inför mötet betona de församlades samhörighet med officiella 
sammanhang, såsom prästmöten, vid vilka telegrafiska hälsningar till är-
kebiskopen var brukligt. Östergötlands läns landshövding, friherre Carl 
Hamilton af Hageby (1890–1977)246, var en av dem som hälsade väl-
kommen vid mötets öppnande. Relationen till den kyrkliga organisat-
ionen uttrycktes när det rapporterades att Linköpings stifts biskop, Tor 
Andræ, som inte kunde närvara vid mötet, hade skickat en hälsning. 

                                                
244 ”Vadstena” Nytt Liv 1943:18. 
245 SvD 16.8.1943. 
246 Carl Hamilton (1890–1977). Efter en bred diplomatkarriär, bland annat som legat-
ionsråd i Paris, kabinettssekreterare och envoyé i Helsingfors och Köpenhamn, var Ha-
milton landshövding i Östergötlands län 1941–1956. Bland hans många uppdrag kan i 
det här sammanhanget nämnas flera kyrkliga sådana, som vice ordförande i Svenska Kyr-
kohjälpen, ledamot i flera kyrkomöten och engagemang i Birgittastiftelsen. Lindblom 
1970, s. 103ff; J. Hamilton 1995, s. 53f. Kyrkligt låter han sig inte klart definieras, men 
långt senare, 1976, uttryckte han sympatier för högkyrkligheten. Carl Hamilton t. John 
Edvin Svanteson [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. 
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Mötet besvarade detta genom att ”avsända en telegrafisk hälsning till så-
väl ärkebiskop Eidem som till biskop Andræ”.247  

För de följande mötesdagarna måndag till onsdag innehöll programmet 
ett antal fasta punkter. Förutom morgon- och aftonbön och måltider, 
hölls bibelstudium och föredrag varje förmiddag. Eftermiddagarna ägna-
des åt samtal i mindre grupper. En del av programmet bestod i möjlighet 
till reflektion och samtal.248 

  8.45 liturgisk morgonbön 
 9.30 frukost 
 10.30 bibelstudium 
 11.30 föredrag 
 12.30 rast 
 13.30 gruppsamtal 
 16.30 middag 
 18.00 gemensamt möte 
 20.00 kvällsmat 
 21.30 liturgisk aftonbön 
Dagsschemat var upplagt inte helt olikt Buddhistmissionens möte som 
föregick Vadstenamötet. På några punkter skiljer de sig dock åt, sanno-
likt för att markera att mötesinriktningen var olika för deltagarna. Ter-
minologin skilde något mellan programmen för Vadstenamötet och 
Buddhistmissionens sommarmöte: ’liturgisk morgonbön’ – ’morgonan-
dakt’, ’gruppsamtal’ – ’samtal’, ’gemensamt möte’ – ’samling’, ’kvälls-
mat’ – ’kvällsmål’.249 I Buddhistmissionens program finns inte någon bön 
på kvällen, medan det i Vadstenamötets program står ’liturgisk afton-
bön’, som en pendang till ’liturgisk morgonbön’. Gemensamt för pro-
grammen var en timmes bibelstudium på förmiddagen. Att de två pro-
grammen ändå är så pass lika är inte märkligt eftersom de delvis arran-
gerades av samma personer. 

Några särskilda signalord som antyder att Vadstenamötet riktade sig till 
flera kyrkliga riktningar är ’liturgisk’ morgonbön respektive aftonbön. 
Den tidebönsovane deltagaren kunde uppfatta att det rörde sig om en 
bön med något liturgiskt inslag, men det uppfattades sannolikt av de 
högkyrkligt inriktade deltagarna som en del av deras egen tradition.250 
’Gruppsamtal’ och betoningen på ’gemensamt’ möte på kvällen torde av 
anknutna till Oxfordgrupprörelsen ha uppfattats som en möjlighet till 

                                                
247 SvD 18.8.1943.  
248 Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
249 Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 VMA LSB; Nordiska kristna buddhistmissionens 
sommarmöte i Vadstena den 13–14 augusti 1943 [inbjudan] F4b:6 SKMA SvKAU. 
250 Martling 2006, s. 183f. 
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vittnesbörd. Gemensamt för olika grupper och vanligt för de flesta 
kristna möten var bibelstudiet. 

Redan vid detta första möte påbörjades något som skulle komma att stå 
sig genom Vadstenamötenas följande historia, nämligen att dagarna ru-
bricerades med ett bestämt tema som föredrag och predikningar skulle 
följa.  

Dagsprogrammet ger vid handen att mötet var intensivt och knappast 
rörde sig om något läger för vila vare sig för planeringsgruppen eller för 
deltagarna. Den första aktiviteten inleddes kl. 8 och den sista började kl. 
21. För de ansvariga i arbetslaget var dagarna förmodligen längre, med 
förberedelser före dagens första aktivitet och kanske en del efterarbete 
på kvällen. 

I den tidiga annonseringen hade särskilt talarna vid bibelstudierna 
nämnts: Torsten Ysander, Arvid Runestam, Margit Sahlin, Erik Arbin, 
Johannes Stoltz och Olov Hartman.251 Rapporteringen från mötet låter 
förstå att ytterligare personer figurerade med mer eller mindre omfat-
tande programpunkter i bibelstudier, föredrag och i olika funktioner i 
gudstjänsterna.  

Under det första mötets tre dagar behandlades olika teman: ”Kravet”, 
”Kraften” och ”Kallet”. I en redovisning i SvD sammanfattades tematise-
ringen som att deltagarna ”ställts inför Guds heliga krav och hans nåde-
fulla kraft, ordet och sakramenten samt den meningsfyllda kallelse, som 
skänkes åt varje lem i Kristi kyrka”.252  

Under måndagen behandlades ”Kravet”. Om de krav som ställs på de 
kristna talade Margit Sahlin; hon menade att det handlade om att lämna 
ifrån sig allt, att stå som hjälplösa barn, för att möta frälsningen. Biskop 
Runestam talade om kravet på de kristna att ”känna sig som syndare, 
men en syndare omsluten av Guds nåd”. Dock betonade han att det inte 
var fråga om att prestera ”hundraprocentig kristendom”.253 Något SvD:s 
utsända medarbetare uppmärksammade var att det under måndagens 
eftermiddag föll ett kraftigt slagregn över Vadstena, varför mötet bad för 
skörden: ”Under stor gripenhet fick man nu uppleva att de 500 mötes-
deltagarna […] förenade sig i bön till skördarnas Herre för den utsående 

                                                
251 Se exempelvis ”Personlig och kyrklig förnyelse” SKT 1943:23. 
252 SvD 18.8.1943. I bilaga 3 förtecknas överskådligt de medverkande per undersöknings-
period. 
253 SvD 17.8.1943. Anteckningsbok 1943–1944:1/Anteckningsböcker efter årtal 3 ARA 
UUB. 
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grödan”.254 Bönen anges ha uttryckt en önskan om att skörden skulle 
räcka inte bara till Sveriges folk, utan även till ”de nödlidande grannfol-
ken”.  

Tisdagens sammankomst med tema ”Kraften” inleddes med att Samuel 
Palm tackade landshövdingen Carl Hamilton för dennes engagemang i 
mötets sak. David Myrgård läste upp en hälsning från stiftsbiskopen Tor 
Andræ. Huvudtalarna under tisdagen var Bo Giertz och Olov Hartman 
och de uttydde ”kraften” som kraftkällor och talade om dopet respektive 
nattvarden.255  

Onsdagen ägnades åt ”Kallet” och kyrkoherdarna Erik Arbin, Stockholm, 
och Johannes Stoltz, Löderup, höll föredrag. Eftermiddagen ägnades åt 
gruppsamtal och därvid också åt att ge svar på frågor hämtade från den 
frågelåda som varit uppsatt under mötesdagarna. Den sista eftermid-
dagen inrymde föredrag och samtal med kyrkoherden Knut Ericson, 
Norrköping, professorn i processrätt Åke Hassler (1893–1980), Stock-
holm, och Margit Sahlin. Vid avslutningen framförde en representant 
från Finland en hälsning från det finska kyrkfolket. Mötet avslutades på 
onsdagskvällen med att Oscar Rundblom skriftetalade i mässan i klos-
terkyrkan.256 

Intryck 
Mötet blev omskrivet i såväl allmän som kyrklig press och blev därför 
känt över landet och i olika kretsar. 

Prästen Erik Arbin, en av undertecknarna av inbjudan, hade i förväg ut-
tryckt att mötet syftade till att ge utlopp för människors behov av att 
tala ut och att detta var lättare i en ny miljö med nyfunna vänner. I en 
intervju hade han sagt: ”Så sker genom Guds nåd, inte genom någon 
mänsklig teknik, en personlig förnyelse i själen, som sedan i sin tur kan 
leda till den kyrkliga förnyelse, som så många längtar efter och hoppas 
på”.257 

I Svenska kyrkans årsbok 1944, som omfattar verksamhetsåret 1943, be-
skrivs det första Vadstenamötet på följande vis i årsöversikten av dom-
prosten i Växjö Ivar Hylander (1900–1982, slutligen biskop i Luleå), 

                                                
254 SvD 17.8.1943. 
255 ”Vadstena” Nytt Liv 1943:18. 
256 ”Vadstenamötet samordnade skilda fromhetsriktningar” SvD 19.8.1943. 
257 ”Vadstena” Nytt Liv 1943:18. 
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som fram till våren 1943 varit kyrkoherde i Norrköpings Sankt Olai för-
samling:  

I ett antal, som den heliga Birgittas stad med nöd kunde härbär-
gera, samlades under några augustidagar präster och lekmän, vid 
pass det halva tusentalet, i Vadstena och dess underbara ”Blå-
kyrka” till personlig fördjupning och broderlig överläggning 
kring frågorna om personlig och kyrklig förnyelse. Mötet som 
tillkommit på missionssekr. Oscar Rundbloms bedrivande ville 
genom sitt motto och ämnesval särskilt föra närmare varandra 
företrädarna för grupprörelsen och den ”sakramentala väckel-
sen”, som någon av den nya högkyrklighetens talesmän karakte-
riserat denna strömning.258  

En rapport om vad som förekommit under sommaren i Vadstena kom i 
decembernumret 1943 av Meddelanden från den nordiska kristna budd-
histmissionen där det berättas om Buddhistmissionens sommarmöte i 
Vadstena, vilket ägde rum 13–14 augusti i omedelbar anslutning till mö-
tet för personlig och kyrklig förnyelse den 14–18 augusti.259 Den som 
skrivit artikeln om missionsmötet var Hilda Johansson (1907–1964), di-
akonissa från Stockholm, som också hade varit med vid det första mötet 
för personlig och kyrklig förnyelse samma sommar.260  

En osignerad ledarartikel i Stockholms-Tidningen uppmärksammade mö-
tet, som där betecknas som unikt, därför att inget specificerat program 
presenterats i förväg utan endast en ordning för dagarna och för att det 
ville ”ge rent spontan kristen gemenskap tillfälle att komma till sin 
rätt”.261 Skribenten menade att mötesprogrammets detaljer avgjorts efter 
deltagarnas behov och att detta var utmärkande för Oxfordgrupprörel-
sen. Att denna grupprörelse vunnit ledarskribentens sympati visar for-
muleringen att den har med ”genomgripande förnyelse av det kristna 
budskapet inneburit en inspiration” och att det viktiga är att ”även vår 
tids moderna människor finna vägen till fullödigt moraliskt liv och ej att 
kyrkans tradition i alla former bevaras”.262  

I en artikel i Helsingborgs Dagblad skriver Margit Wohlin om sina upple-
velser av och tankar efter mötet i Vadstena. Artikeln är ett personligt 
referat av dagarna. I positiva ordalag berättar hon om det hon uppfattat 

                                                
258  Hylander 1943, s. 62. ”Blåkyrkan” är en benämning på Vadstena klosterkyrka. 
M. Bergman 1996. 
259 VK 1943:24; H. Johansson 1943, s. 7f. 
260 Vadstenamötet 1943 [deltagarlista] 1 VMA LSB.  
261 ”Vadstenamötet – löftesrikt tecken” St-T 18.8.1943 Stockholms-Tidningen (St-T) be-
tecknades vid tiden som liberal. Chefredaktör för tidningen var vid tiden Börje Brilioth 
(1884–1968), broder till Yngve Brilioth.  
262 ”Vadstenamötet – löftesrikt tecken” St-T 18.8.1943. 
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som det viktigast, nämligen överbryggandet av traditioner. ”[V]i lärde 
oss hålla av varandra – vilket är bättre än något framtidsprogram eller 
någon resolution. Och att vi tvingades till fördjupning. Något som i hög 
grad bidrog att göra mötet levande var att kvinnor och män, präster och 
lekmän arbetade fullt kamratligt sida vid sida”.263 Enligt Wohlins var ini-
tiativtagarnas ambition – att få olika grupper att mötas – framgångsrik. 

I SKMt uppmärksammades mötet i en kort notis och kallas även där för 
”en av sommarens största kyrkliga händelser” med en förhoppning att 
det skulle innebära en fördjupning i det kyrkliga livet. Nöjt konstateras 
också att det i Vadstena givits ”direkta appeller för missionens sak”.264 I 
missionsstyrelsens årsbok noterar Rundblom mötet som att det varit en 
stor uppslutning, stark anda och gav deltagarna ”en märklig upple-
velse”.265 

Det betonas överlag av dem som refererar mötet att den kyrkliga bred-
den, som hade betonats i inbjudan, hade hållits, vilket vi sett ovan 
knappast var fallet i någon högre grad. De som skrev om mötena fram-
ställer det dock som att det varit ett framträdande drag i mötet. En skri-
bent säger ”Om måndagens möten präglats av oxfordrörelsens [sic!] san-
ningssökande vittnesbörd, kom tisdagen med kyrkans klara eviga be-
sked”.266 I en annan artikel formulerades sammansättningen som ”alla 
kyrkliga schatteringar […] högkyrkliga och lågkyrkliga, gammalkyrkliga 
och ungkyrkliga, västgötafromma och nyortodoxa”.267  

På vilket sätt alla inriktningar verkligen skulle ha varit representerade – 
och i vilken utsträckning – är inte preciserat med namn i de referat som 
är tillgängliga, och formuleringarna kan vittna om en medveten journal-
istisk stilistik där motsatspar blir ett stilgrepp. I Vår Kyrka framhölls att 
det inte var ”för att vinna proselyter, inte heller söka övertyga varandra 
som konservativt högkyrkliga, ungkyrkliga, lågkyrkliga, oxfordoriente-
rade och enbart kyrkligt intresserade lekmän” som man samlades i 
Vadstena. I stället var det fråga om att ”söka i ett behov av att komma 
tillsammans, att oberoende av vilken kyrklig åskådning man omfattade 

                                                
263 Wohlin 1943 i Helsingborgs Dagblad 23.8.1943. I Trelleborgs Tidningen publicerades 
endast en bild med bildtext från mötet, där det framhålls att mötet samlade deltagare 
från olika ”läger”. ”Kristlig konferens i Vadstena” Trelleborgs Tidningen 20.8.1943.  
264 SKMt 1943:18, s. 376. 
265 Rundblom 1944, s. 163. 
266 SvD 18.8.1943. 
267 SvD 15.8.1943. 
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få på nytt fatta de kristna grundvärdena i sikte och om möjligt återvända 
hem med en ny syn på sig själv, livet och kyrkan”.268  

I SvD heter det om mötet: ”en av de märkligaste kristliga konferenser 
som hållits i vårt land”.269 Samma tidning ger sedan en övergripande bild 
av mötet dagen efter att det avslutats. En del av artikeln utgörs av referat 
av mötesledningens avslutningsanförande. Där sägs att mötet hade inne-
burit att olika fromhetsriktningar närmat sig varandra och kunnat ”sam-
ordnas till ny och kampglad strävan mot ett gemensamt mål: Sveriges 
folk ett kristet folk”.270 De inriktningar som nämns diffust formulerade 
var ”utpräglat kyrkligt håll” och Oxfordgrupprörelsen. Tidningens ut-
sände refererade mötesledningens slutappell. ”Genom predikningar, fö-
redrag och personliga vittnesbörd ha de olika fromhetsriktningarna på 
ett inträngande sätt ställts inför Guds heliga krav och hans nådefulla 
kraft, ordet och sakramenten samt den meningsfyllda kallelse, som skän-
kes åt varje lem i Kristi kyrka”. Den gemenskap som framhålls som viktig 
har enligt skribenten uppnåtts genom att programmet anslagit gott om 
tid för att umgås. 

Även mer personliga synpunkter på mötet finns bevarade, flera även från 
deltagare. Lantbruksingenjören Filip Olsson (1888–1974) från Uppsala 
skrev ett brev i slutet av augusti 1943 till ”mina gamla och nya vänner 
från Vadstenamötet”, vilket sannolikt avsåg planeringsgruppen. Olsson 
uttryckte tacksamhet över mötet och berättade både vad gott han fått 
med sig från det och vad han var mindre nöjd med. Han skrev att han 
hade fått en större förståelse för ”den högkyrkliga riktningen” som en 
insikt om nödvändigheten av ett regelbundet samfundsliv: ”Varje kristen 
behöver leva i ett samfund, ha nattvardsgemenskap, andaktsgemenskap i 
en kyrka – och en kyrkosyn”.271 Han hade även fått en fördjupad insikt 
om Oxfordgrupprörelsen och framhöll särskilt att den inte syftade till 
att ersätta församlingslivet utan var ”ett internationellt arbetslag av 
frontkämpar, som rycker in överallt där Gud befaller dem och som ha 
satt sitt mål: världens förvandling genom enskilda människors förvand-
ling”. Vidare försvarade han Oxfordgrupprörelsen också när han skrev 
att rörelsens arbete inte får identifieras med något särskilt samfund, ef-
tersom det skulle bidra till splittring inom rörelsen snarare än till ett kris-
tet förenande. Till Kristi kyrka, skriver Olsson, hör ”alla som är döpta 
och bekänner sin tro på Jesus Kristus, var de än är någonstans”. Mindre 

                                                
268 ”Samuel Palm: Personlig och kyrklig förnyelse” VK 1943:35. 
269 ”Sveriges uppgift att vittna om den kristna kärlekens makt” SvD 16.8.1943.  
270 ”Vadstenamötet samordnade skilda fromhetsinriktningar” SvD 19.8.1943. 
271 Filip Olsson 29.8.1943 153 MSS SSA. Dennes kursiv. 
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nöjd var Olsson emellertid med att ordet ’lag’ ofta användes, eftersom 
det, enligt honom, frammanade en bild av att ha en sammanhållning och 
en ’lagkapten’ som inte fanns. Han efterlyste ändå en sammanhållning.  

En annan sak Olsson enligt samma brev hade önskat sig var råd i fråga 
om hur deltagarna skulle kunna ordna sitt andaktsliv och med andens 
ledning lyssna till Gud. Olsson menar vidare att en ”aktiv, ansvarsta-
gande kristendom börjar med att lyssna i stilla stund och ta emot order 
av Gud”. Att han resonerar i termer av att bön är att ta emot order pekar 
mot att Olsson vid tillfället stod nära Oxfordgrupprörelsen. 

Från en liten grupp bestående av bland andra Petrus Envall och andra 
som uttryckligen såg sig själva som delar av Oxfordgrupprörelsen, utgick 
en skrivelse ställd till dem i rörelsen som inte var med vid mötet.272 De 
hade genom mötet kommit att uppleva en större samhörighet med 
Svenska kyrkan avseende gudstjänst, sakrament och psalmer och de hade 
från vad de kallar ”kyrkligt håll” fått stor uppskattning för sitt arbete i 
grupprörelsen. Gemenskapen i mötet var av godo, menade författarna. 
De förmedlade också uppmaningar i tre punkter till rörelsen. Den första 
var en uppmaning att tillgodogöra sig vad kyrkan bjuder eftersom Gud 
förkroppsligas ”bl.a. i vår kyrka”, samtidigt som de varnade för det lilla 
sammanhanget som kan fresta till ”exklusivitet och kotteriväsen”. Den 
andra punkten som de pekade på härrörde från biskop Runestams för-
kunnelse, nämligen betydelsen av att inte bli för ivrig efter det att tron 
väckts, utan i stället påminna sig om ”syndaförlåtelsens nåd” – detta 
skulle då vara det svåraste bland de kristna kraven. En viss polemik mot 
Runestams framställning antyds dock när skribenterna påtalar att helgel-
sen innebär att göra bättring. Betonande av uppmaning till handling kan 
hänföras till Oxfordgrupprörelsens teologiska tänkande, som biskopen 
stod nära. Avslutningsvis underströk de sin tacksamhet för mötet och 
vad det lärt dem. 

Själavården var av betydelse, vilket också fick genomslag i rapporte-
ringen: ”en konferens som vill ge själavård och ta emot själavård”.273 Re-
dan i detta första möte var själavård ett ämne, naturligen knutet till tan-
ken på personlig förnyelse, och skulle också vara inslag i kommande 
Vadstenamöten. 

Avslutningsvis kan Församlingsbladet för det svenska församlingsarbetet i 
Finland från den 16 september 1943 nämnas. Där behandlades 

                                                
272 Petrus Envall m.fl. 20.9.1943 153 MSS SSA. Få av dem som undertecknat skrivelsen 
återkom dock i senare möten. 
273 SvD 15.8.1943. 
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Vadstenamötet i en ledarartikel som betonade mötets prägel av inom-
kyrklig ekumenik. Mötet sågs som hoppfullt också för den finska kyrkan, 
som beskrevs som splittrad i två språk. Vidare framhöll ledarskribenten 
mötena som en förutsättning för fördjupat arbete såväl inom som utom 
kyrkan.  

Vid Vadstenamötet menade man med ’inomkyrklig ekumenik’ just detta, 
att de olika fraktionerna inom kyrkan först måste finna varandra i samar-
bete och förståelse, innan kyrkan skall bli en sådan kraftkälla, att den även 
kan samarbeta i vidare bemärkelse – socialt, kulturellt, allmänkyrkligt.274 

Inte helt överraskande fortsätter den finländske skribenten med att fram-
hålla detta arbete som förebildligt i den ”onda tiden” som man befinner 
sig i, krigstiden, och menar att alla former av brobyggande i samhällets 
olika delar kommer alla människor till del. Artikeln avslutas med ett 
konstaterande, att ”ekumenik innebär ju inte ett uppgivande av särarten, 
men samarbete och förståelse”.275 Det kan sägas vara ett uttryck helt i 
linje med arrangörernas förhoppningar om mötet. 

I rapporteringen uppfattar en del skribenter Vadstena som en stad av 
symbolisk betydelse för det svenska kyrkolivet, ”detta stycke helig svensk 
historia”. 276  Anknytningen till stadens arv återges och formuleringen 
”den heliga Birgittas stad” återkommer ofta. I SvD:s rapportering lyfte 
skribenten fram ett bibelord i takfrisen till Vadstena rådhussal, Sveriges 
äldsta, där också mötets administrativa funktion, den så kallade mötes-
byrån, var inhyst: ”Tu skalt wara tin trätobroder benägen till wänskap 
snart, medan tu ännu äst med honom på wägen”.277 Inskriptionen, fram-
höll skribenten, kunde likaväl gälla som mötesparoll. 

                                                
274 ”Inomkyrklig ekumenik” FBFinl 16.9.1943. 
275 I det här sammanhanget kan det också noteras att de kyrkliga banden mellan det 
svenska Finland och Sverige vid tiden var starka. Ett exempel bland många, är att i juni 
samma år gästade flera av dem som var kopplade till Vadstenamötena såsom Samuel 
Palm, Elis Malmeström och Bengt Jonzon, kyrkodagar i Pedersöre i Österbotten. ”Våra 
gäster från Sverige”, FBFinl 4.6.1943. I det tryckta programmet till de svenska kyrkoda-
garna i Pedersöre beskrivs biskop Jonzon som en vän till Finland och det finska folket. 
Tryckt program för de tolfte allmänna svenska kyrkodagarna i Pedersöre den 8–10 juni 
1943. Dagbok 22/5 1942–30/5 1944 458 F1 BJAU UUB. 
276 VK 1943:35. 
277 Citatet är från Matt. 5:25a, i 1703 år bibelöversättning, ’Karl XII:s bibel’: ”Tu skall 
wara tin trätobroder benäghen till wenskap snart medhan tu ännu äst medh honom på 
wäghen”. SvD 15.8.1943. 
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Planer för framtiden 
Det var inte självklart att 1943 års möte skulle få en fortsättning. Fram-
gången och intresset för mötet pekade mot detta. Mötet omvittnas i per-
sonlig korrespondens som lyckat av dem som arrangerat det. Bland annat 
skrev Hjalmar Lindroth snart efter mötet till Oscar Rundblom och ut-
tryckte sin glädje över mötet.278 I sitt svar skrev Rundblom att han ansåg 
att det var viktigt att arbeta vidare på det sätt som de hittills gjort och 
att de erfarenheter de fått kunde lägga grund för ett nytt möte. Det 
framför han också med en viss reservation om att planeringsgruppen 
skulle behöva arbeta mer tillsammans: ”Det är åtskilligt i teologien och 
kyrkosynen, som nog behöver ventileras, enär det annars ligger där som 
osmälta partier och därmed också står hindrande i vägen för en fullt slag-
kraftig insats”.279  

Tacksamheten allmänt över mötet var påtaglig. En skrivelse, daterad den 
6 oktober 1943, utgick till dem som varit medhjälpare vid det första 
mötet från den mindre grupp som utgjort den inre planeringsgruppen. I 
brevet uttrycks en glädje och tacksamhet över den öppna gemenskapen 
i samvaron och ”Guds nådefulla makt att bruka oss stackars skröpliga 
människor”.280 De menar att Vadstenamötet varit något av det största 
som de undertecknande varit med om i kyrkan. De uttrycker en tack-
samhet över att många var med och delade på ansvaret för mötet. Un-
dertecknarna blickar vidare framåt när de skriver att det redan under 
mötet framkommit önskan om och tankar på att hålla ett liknande möte 
i Vadstena året därpå. De uppmanar till bön om klarhet i om det kan bli 
möjligt. ”Fråga är, om inte ett möte av denna art borde bli en fast in-
stitution, att hållas vartannat år, helst i Vadstena – alltså en kyrklig pa-
rallell till de bekanta Södertälje-konferenserna”. 281  Palms uttryck 

                                                
278 Hjalmar Lindroth t. Oscar Rundblom 22.8.1943 E2e:14 SKMA SvKAU. 
279 Oscar Rundblom t. Hjalmar Lindroth 26.8.1943 E2e:14 SKMA SvKAU. 
280 Samuel Palm m.fl. 6.10.1943 153 MSS SSA. 
281  Södertäljekonferenserna var brett annonserade, utpräglat ekumeniska konferenser 
som ägde rum i Södertälje i oktober varje år under 1900-talets första hälft. Södertälje-
konferenserna hade sina rötter i EFS-sammanhang, med inspiration från de engelska 
Keswickkonferenserna. Under en period efter första världskriget framträdde huvudsak-
ligen svenska och under årens lopp kända teologer och biskopar som Torsten Ysander, 
Algot Anderberg (1893–1963), Bo Giertz och Sven Danell liksom ledande företrädare 
för Baptistsamfundet, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan och Missionsförbundet som del-
tog återkommande. När det gällde Södertäljekonferenserna i jämförelse med Vadstena-
mötena föreligger dock en viktig skillnad i hanteringen av frågan om kyrka. I mötena i 
Södertälje betonades inte kyrkan som Kristi kropp i världen, med dop, nattvard och äm-
bete, såsom det gällde för Vadstenamötena inom Svenska kyrkan. Södertäljekonferen-
serna kom i stället att med tiden leda bort från Svenska kyrkan och till det som blev 
pingströrelsen med andedop och tungotal. Stävare 2006, s. 11–21; O. Bexell 2015, s. 1–
10. Om Keswickkonferenserna, se vidare Ekholm 1992; Rönnberg 2007, s. 30. 
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”kyrklig” kan sannolikt förstås som inom Svenska kyrkan. Avslutnings-
frasen i brevet är ett bibelord som manar till fortsatt arbete framåt, från 
Fil. 3:16: ”Dock, såvitt vi redan [hava] hunnit något framåt, så låtom oss 
vandra vidare på samma väg”.282  

Det blev dock inget möte 1944. I en skrivelse, förmodligen från vårvin-
tern 1944 utan adressater men troligen ställd till den större kretsen un-
dertecknare och engagerade kring mötet 1943, meddelade planerings-
gruppen, då bestående av Arvid Bäfverfeldt, Knut Ericson, Simon 
Lüders, Samuel Palm, Oscar Rundblom och Margit Sahlin, att något 
möte 1944 inte var möjligt. Det skäl som anges är att andra möten redan 
var planerade till Vadstena vid den tid man kunde tänka sig för ett möte 
av samma karaktär som det 1943. Därför fanns det inte några dagar att 
välja på och dessutom var arrangörerna redan uppbokade på annat håll 
för den aktuella tiden. Om 1943 års möte påpekas att det burits av tro 
och varit platsen för en växande kristen gemenskap. Emellertid var det 
knappast självklart ens för dem själva att det skulle bli ett ytterligare 
möte, trots att det vore lätt att få det intrycket i och med alla positiva 
avtryck och uttryck som förekommit kring mötet. Brevets underteck-
nare skriver att de trots allt måste ”bekänna, att flera av oss nu icke bär 
samma visshet om Guds kallelse och visshet. Ej heller synas vi ännu 
kunna bygga på en vidgad och fördjupad gemenskap, så som vi hop-
pats”.283 Att en skiljelinje förelåg framgår av formuleringen men den kan 
inte klarläggas av befintligt material. Skribenterna uttrycker dock sin 
tacksamhet och glädje över det första mötet och skriver att de nu bidar 
tiden och ber om ledning, och frågar öppet ”kanske Gud nästa år låter 
oss få mötas till ett nytt Vadstena-möte?”.284 De skriver att planeringen i 
så fall skulle behöva ske under hösten 1944, men någon större entusiasm 
framskymtar inte i skrivelsen.  

Efter det första mötet i Vadstena 1943 dröjde det således till 1945 innan 
ett andra möte arrangerades. Tillsammans med 1946 års möte, ingår det 
i den här studiens andra undersökningsperiod i följande kapitel 4, men 
är också nära knutet till det första mötet som behandlats i detta kapitel 

                                                
282 Samuel Palm m.fl. 6.10.1943 153 MSS SSA. Ordet ”hava” saknas i brevets citat men 
är med i 1917 års bibelöversättning. 
283 Arvid Bäfverfeldt m.fl. ”Kommittén för Vadstena-mötet har på nytt…” 153 MSS 
SSA. Dateringen vårvinter kan göras med anledning av att Arvid Bäfverfeldt i början av 
februari skrev till Samuel Palm med ett innehåll som antyder att ett Vadstenamöte som-
maren 1944 ännu fanns i planeringen. Arvid Bäfverfeldt t. Samuel Palm 4.2.1944 B2:50 
SKMA SvKAU. 
284 Arvid Bäfverfeldt m.fl. ”Kommittén för Vadstena-mötet har på nytt…” 153 MSS 
SSA. 
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3. Mötet 1943 kom att med viss modifiering i och med de två följande, 
1945 och 1946, vara mönsterbildande för alla de följande mötena.  

Sammanfattande diskussion 
Att som här har skett behandla det första Vadstenamötet 1943 som ett 
fristående möte i särskilt avsnitt motiveras av vikten att teckna upptak-
ten till mötena och den ursprungliga avsikten med dem, men också av 
att det är relevant att lägga särskilt fokus på det första mötets betydelse 
i sin tid. Vid den tiden kunde det inte förutses att mötet skulle utgöra 
början till en tradition av möten, alla under ett motto om förnyelse av 
kyrka och personligt liv och att de skulle leva vidare under så lång tid 
som fyra decennier. För att förstå livskraften i hela den fortsatta serien 
möten är det viktigt att uppmärksamma det engagerade initiativet och 
den på helt frivillig grund energiskt genomförda upptakten till det första 
mötet. Redan för detta möte uttrycktes som en ledande avsikt att mötet 
skulle vara en ”samlad kyrklig framstöt” och utifrån en bredd av tradit-
ioner riktas till många inom Svenska kyrkan. Att det var tveksamt med 
en fortsättning efter 1943, trots bestämda tankar därom hos vissa perso-
ner, framgår av det faktum att det inte blev något möte 1944, något som 
är ytterligare ett skäl till att ha behandlat mötet 1943 särskilt. 

”En av de märkligaste kristliga konferenser som hållit i vårt land” var, 
som nämnts tidigare, ett av samtidens omdömen om Vadstenamötet 
1943.285 Det hade tillkommit på eget initiativ av några centrala personer 
i Svenska kyrkan, i samverkan med i det dåtida kyrkolivet framstående 
lekfolk. De hade initialt framhållit inte bara Oxfordgrupprörelsen utan 
även högkyrkligheten och gammalkyrkligheten som huvudsakliga mål-
grupper för mötet. Det samlande mottot handlade om personlig och 
kyrklig förnyelse och Oxfordgrupprörelsens sympatisörer såg den per-
sonliga förnyelsen som central och som förutsättning för kristet liv. 
Kyrklig förnyelse i sin tur var ett uttryck och en förhoppning som kunde 
appellera till personer med högkyrkliga intressen, efter Gunnar Rosen-
dals visioner i boken med samma namn några år tidigare, även om inte 
tolkningen av uttrycket var helt densamma för arrangörerna av mötet. 
Den kyrkliga spännvidden i mötesdagarna blev uppmärksammad i press-
rapporteringen – inte minst i det att dagarna innehöll både personliga 
vittnesbörd och sjunget completorium till medeltida melodier. 

                                                
285 ”Sveriges uppgift att vittna om den kristna kärlekens makt” SvD 16.8.1943. 
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Enligt deltagarlistan deltog i mötet, som ägde rum i augusti 1943, nära 
600 personer, och sannolikt var det flera som kom till mötets gudstjäns-
ter och föredrag. Tre fjärdedelar av deltagarna var kvinnor och en majo-
ritet av männen var präster. Det dominerande inslaget av kvinnor som 
deltagare kom att bli ett bestående kännemärke för Vadstenamötena. 

I utformningen av programmet lades vikt vid moment av fromhet i form 
av enskilda samtal, bön och bibelstudium, kvällsbön från tidegärden, 
medan predikan och föredrag inte hade första platsen som var vanligt i 
en del andra kyrkliga möten vid den tiden. Programmet och dess tema 
och rubriker talade om att det fortfarande var krigstid och pekade mot 
en andlig inomkyrklig samförståndssträvan.  

Mötet 1943 blev väl känt i sin samtid. Det gjorde intryck och refererades 
till som något nytt och viktigt och det kom att bli omnämnt som ”en av 
sommarens största kyrkliga händelser”.286 Man talade även om att en ”in-
omkyrklig ekumenik” hade genomförts inom ramen för mötet.287 

Sammanfattande hade det första mötet sina särskilda drag som innebar 
något nytt för den tiden. Det initierades som helt frivilligt arrangerat, 
utanför institutionella ramar på personligt initiativ och det genomfördes 
med ett starkt personligt engagemang. De fundamentala idéer som mö-
tet från första början byggde på gällde ’förnyelse’ i två avseenden. Det 
fanns en vilja att hjälpa människor till personlig tro och mognad samti-
digt med en önskan att förena olika aktuella kyrkliga riktningar.  

Sett bland annat ur perspektivet att mötena kom att upprepas som en 
långlivad tradition har de vissa likheter, utan att kunna kallas egentliga 
organisationer, med sådana ”non-profit organizations” som Judith Shar-
ken Simon tillhandahållit en beskrivande modell för, med anknytning 
till teorier som organisationers livscykel.288 Med tillämpning av hennes 
modell på mötet 1943 kan de allra första idéerna om att anordna ett 
möte, som uppstod när några personer träffades sommaren 1942, 
mycket väl sägas höra till det första stadiet av modellen, definierat med 
aktörernas agenda att ’fantisera och inspirera’ (imagine and inspire). Det 
första stadiet förklarar hon innebära lansering av bestämda idéer med 
energi och kreativitet.289 Vidare passar fortsättningen som består i ge-
nomförande av idéerna i form av mötet 1943 in på modellens andra 

                                                
286 SKMt 1943:18, s. 376. 
287 ”Inomkyrklig ekumenik” FBFinl 16.9.1943. 
288 Sharken Simon 2001, s. 5–7; 67–78; se vidare under avsnittet ”Teoretiska reflekt-
ioner” i inledningskapitlet. 
289 Sharken Simon 2001, s. 5. 
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stadium, ’forma och skapa’ (found and frame).290 Detta andra stadiums 
karakteristika i modellen svarar väl emot det stora intresse och engage-
mang i en anda av frivillighet med vilket de flertaliga initiativtagande 
arrangörerna genomförde mötet. I mötesplaneringen blev det i fortsätt-
ningen den ram som arrangörerna utgick från i en ständigt närvarande 
diskussion om att hålla fast vid de från början överenskomna idéerna 
med mötena. 

  

                                                
290 Sharken Simon 2001, s. 6.  



 

 



 103 

4 
Fortsättning och formerande 

1945–1946 

fter det första mötet i Vadstena 1943 dröjde det till 1945 innan 
ett andra möte arrangerades. Det mötet behandlas i detta kapitel 
tillsammans med 1946 års möte. Även om det utan tvekan var 

det första mötet 1943 som skapade Vadstenamötena och präglade deras 
karaktär, innebar dessa två följande möten att ett mönster, med vissa 
modifieringar, skapades för alla de följande mötena. Den yttre kontexten 
för de tre mötena förenar dem i det att de ägde rum i slutfasen av världs-
kriget med allt vad det innebar för samhälle och kyrka.291 

Eftersom mötena 1945 och 1946 var lika varandra i planering, innehåll 
och genomförande behandlas de tillsammans i en löpande tematiskt ord-
nad berättelse som är uppställd på samma sätt som de övriga följande 
tidsavsnitten.  

De båda mötena 1945 och 1946 redovisas tillsammans i fråga om orga-
niserande, innehåll och även när det gäller deltagare utifrån de årsvisa 
protokoll, program och listor som finns bevarade i materialet. På en sär-
skild punkt är det fråga om en klar kontinuitet från det första mötet, 
1943. De flesta från 1943 i den trängre kretsen engagerade, planerings-
gruppen, deltog nämligen även i 1945 års mötesplanering vilket innebär 
att när det gäller arrangörer och undertecknare av inbjudningarna kom-
mer de i detta kapitel att behandlas tillsammans med dem som var ak-
tuella inför mötet 1943.  

När det gäller innehållet skiljer sig mötena 1945 och 1946 sinsemellan 
något åt. I jämförelse mellan dessa två möten är materialtillgången näm-
ligen något olika. Mötet 1945 är något sämre dokumenterat i materialet, 
bland annat saknas deltagarlista, medan det efterlämnade materialet från 
1946 är mer omfattande. Sammantaget framstår det dock inte som 

                                                
291 Mötenas samhälleliga och kyrkliga kontext har översiktligt tecknats i kapitel 2. 
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motiverat att ingående studera de två mötena var för sig. I stället noteras 
inom sammanfört material vad som skiljer dem.  

Det rika materialläget för 1946 visar att mötena redan då hade en trad-
ition med fasta rutiner; arrangörerna vinnlade sig om att spara korre-
spondens och material kring mötena inför fortsättningen. Förberedel-
serna hade blivit mer omfattande samtidigt som det växte fram en viss 
rutin i vad som skulle göras och vilka som skulle göra det.  

Förberedelser  
Den omfattande planeringsprocessen under de första åren utvecklade 
rutiner för hur planeringsarbetet skulle gå till, med planeringsgrupper 
och med större och mindre förmöten. Redan under denna första period 
skedde en förändring på basis av erfarenheter, och formerna för organi-
serandet blev till en tradition som kan kännas igen i de följande mötena.  

En tid efter 1943 års möte konstaterade planeringsgruppen att det inte 
var möjligt att arrangera något möte påföljande år, men det uttrycktes 
även att man skulle bida tiden och pröva möjligheten till ett nytt möte 
1945.  

Att det inte genomfördes något möte 1944 gav vissa reaktioner. Några 
av deltagarna i 1943 års möte hade förväntat sig det. Ett brev från 
Samuel Palm ställt till kyrkoherden i Sorunda Gösta Kallner (1907–
1980, slutligen kyrkoherde i Maria Magdalena, Stockholm) vittnar om 
att denne uttryckt missnöje. Av Palms svar framgår att Kallner skulle ha 
missuppfattat skälen till att det inte skulle bli något möte 1944, och 
Palm klargör att det inte handlade om att någon skulle ha varit missnöjd 
med ”de högkyrkligas anspråk och planer”, som Kallner trott.292 I stället 
var orsaken en helt annan, nämligen att Palm själv, Arvid Bäfverfeldt och 
Knut Ericson inte hade möjlighet att ordna möte. Samtidigt uttrycker 
Palm en förhoppning om mötenas fortsättning – och lägger till att bisko-
pen Arvid Runestam skulle åta sig rollen som ledare.  

Så tycks det också ha blivit. Ett av de första stegen mot mötet 1945 var 
ett tvådagars samrådsmöte i januari 1945 som missionsdirektorn Arvid 
Bäfverfeldt kallade till på planeringsgruppens uppdrag, förlagt till 

                                                
292 Samuel Palm t. Gösta Kallner 31.3.1944 E1:11 DirA SKDA RA. I brevet till Kallner 
nämner Palm att alla arrangörer var nöjda med 1943 års möte, utom Oscar Rundblom 
”som är arg och rent negativ”. Detta till trots skulle Rundblom ändå sedan komma att 
finnas med bland undertecknarna i 1945 års möte. Kallner var medlem i SSB. Santell 
2018, s. 40. 
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Stockholms Stadsmissions gästhem Lejondal i Upplands Bro. Kallelsen 
innehöll förslag till uppläggning av sommarens möte, liksom uppgiften 
att Arvid Runestam åtagit sig att leda samrådsmötet och även att han 
skulle delta som arrangör i sommarens Vadstenamöte.293  

Samrådsmötet fick till resultat att man skulle anmoda ytterligare några 
personer att delta i arbetet med mötena, vilket framgår av en skrivelse 
tillsammans med ett cirkulerat korrektur till inbjudan till sommarmötet. 
Där meddelades även att de som arbetade med sommarmötet skulle träf-
fas i Vadstena två dagar före mötet för att överlägga och förbereda samt 
att uppehället för de två extradagarna skulle bekostas av vad som kallas 
möteskassan. Skrivelsen undertecknades av dem som utgjorde en kärn-
trupp i planeringen av det föregående mötet: Arvid Bäfverfeldt, Knut 
Ericson, Simon Lüders, Samuel Palm, Oscar Rundblom och Margit Sah-
lin. Vilka adressaterna var framgår inte.294 

Deltagande i samrådsmötet på Lejondal, liksom till de två förberedande 
dagarna före sommarmötet skulle anmälas till Bäfverfeldt. De rent prak-
tiska arrangemangen hade nu hamnat på missionsstyrelsen så att även 
anmälan till sommarmötet 1945 gick till missionsstyrelsens expedition i 
Uppsala.295  

De som samlade sig för att planera ett nytt sommarmöte 1945 uttryckte 
sina intentioner i en annonskampanj. Den inleddes i april 1945. I DN 
den 12 april, i SvD den 16 april och i Vår Kyrka nr. 16 finns en i det 
närmaste identisk annons. Där meddelades kortfattat datum för mötet, 
1–5 augusti, att det samlande ämnet var ”Frälsningens nya liv” och vilka 
kända talare som lovat medverka: biskoparna Bengt Jonzon (1888–
1967)296 och Arvid Runestam, hovpredikanten Bo Giertz, författaren 
Harry Blomberg, kyrkoherden David Myrgård och direktorn Samuel 
Palm.297 En knapp vecka efter att annonsen i SvD publicerades en något 
längre annons i samma tidning, med formuleringar om att de som inbju-
der till mötet är ett tjugofemtal präster och lekmän ”i framskjuten ställ-
ning inom den kristna verksamheten”. I listan över medverkande hade 
ungdomssekreteraren Rangel Ekblom tillkommit och uppgift finns om 
att den intresserade skulle anmäla sig till missionsstyrelsens expedition i 

                                                
293 Arvid Bäfverfeldt 6.12.1944 152 MSS SSA. 
294 Arvid Bäfverfeldt m.fl. ”Som framgår av bifogade...” 152 MSS SSA. 
295 Arvid Bäfverfeldt 6.12.1944 152 MSS SSA; SvD 22.4.1945; Vadstenamötet 1945 
[inbjudan] 152 MSS SSA. 
296 Bengt Jonzon var biskop i Luleå 1937–1956 och har vd sidan av Arvid Runestam 
beskrivits som en av de biskopar som stod närmast Oxfordgrupprörelsen vid den här 
tiden. Rosenberg 1992, s. 160–180. 
297 DN 12.4.1945; SvD 16.4.1945; VK 1945:16.  
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Uppsala.298 Slutligen var en något längre annons, med tider och innehåll, 
införd i SvD den 2 juli.299 

I inbjudningstexten, vilken också trycktes i programmet, blickas tillbaka 
på 1943 års möte som beskrivs ha blivit just vad det benämndes som – 
till personlig och kyrklig förnyelse. Inbjudan stakar sedan ut inriktningen 
för det planerade mötet på följande vis. 

Det blåser bistra vindar över vår värld. För folk och enskilda stundar för-
visso en svår kris. Det är därför en livssak för oss såsom kristna, att med 
enträget allvar borra oss in till de kristna kraftkällorna och frimodigt ge 
oss hän i vår kallelse att hjälpa också andra in i Kyrkans levande gemen-
skap. Vad vi alla behöva som enskilda och som folk är frälsningens nya 
liv i Jesus Kristus.300 

Annonseringen eller pressuppmärksamheten tycks dock inte ha varit sär-
skilt omfattande. I en skildring efteråt av vad Vadstenamötena var fram-
höll arrangören Eric Nilsson i SKT att ”någon särskild propaganda har 
likväl icke gjorts för dessa möten. Från en del håll har det i stället an-
märkts, att mötena icke varit tillräckligt annonserade”.301 Organiserandet 
av Vadstenamötena var under utveckling men ännu inte helt konsistent 
när det gällde planering eller annonsering. 

Samrådsmöte inför 1946  
Efter 1945 års möte fanns det både bland deltagare och i planeringsgrup-
pen en vilja att också arrangera ett möte året därpå. Arbetet med nästa 
möte gick då in i en ny fas genom att man tog tillvara tidigare erfaren-
heter. Det blev en viss förändring av personsammansättningen i plane-
ringsgruppen.  

Förberedelserna inför sommarmötet 1946 började i december 1945. Då 
skrev Margit Sahlin, på uppdrag av en grupp som bestod av Arvid Ru-
nestam, Sven Danell (1901–1983)302, Harry Blomberg, Arvid Bäfverfeldt 
och Knut Ericson till en större grupp – tilltänkta medarrangörer. I skri-
velsen omtalades 1945 års möte som ett oförglömligt minne och att dess 

                                                
298 SvD 22.4.1945.  
299 SvD 2.7.1945. 
300 Vadstenamötet 1945 [inbjudan] 152 MSS SSA. 
301 E. Nilsson 1945a.  
302 Sven Danell var präst och 1941–1949 föreståndare vid Ersta diakonissanstalt. 1955–
1969 var han biskop i Skara stift. Danell beskrivs i en minnesteckning av Bertil Edvards-
son som företrädare för en traditionell kristendom, med förkunnelsen och själavården 
som viktiga inslag. Han var också en av de biskopar som röstade mot förslaget om att 
öppna prästämbetet för kvinnor. Edvardsson 1995, s. 128–133. 
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”djupaste betydelse låg väl däri, att vi fördes närmare varandra, att vi fick 
ett nytt hopp och en ny tro”.303 Sahlin påminde om att Vadstenamötenas 
ursprungliga tanke var att få olika kyrkligheter att mötas och att denna 
strävan varit framgångsrik. Med blick framåt inbjuds så till ett sam-
rådsmöte på Borgen, som var en gård, eller större villa, i Danderyd.304 

Förslaget till 1946 års mötestema var ”Herren är nära – till dom och för-
låtelse, till frälsningsglädje och till ny kallelse.”305 Det finns ingen förteck-
ning över vilka som inbjöds till samrådsmötet. Däremot är ett antal 
svarsbrev bevarade som ger viss information om vilka som engagerats i 
arbetet med såväl samrådsmötet som det kommande sommarmötet och 
hur man tänkte sig vägen framåt.306  

Kort tid före samrådsmötet på Borgen skickade ett par av dem som an-
mält frånvaro några reflexioner till Margit Sahlin att ha med sig till den 
övriga planeringsgruppen. Jakob Stake (1898–1971), kyrkoherde i 
Grums och deltagare i de båda tidigare mötena, sände fem punkter till 
samrådsmötet, som stödde mötenas rådande ordning men som också in-
nehöll vissa konkreta förslag, framför allt till bredare rekrytering, både 
av medarbetare och deltagare i sommarmötet. Som medarbetare ville 
Stake att missionsföreståndaren för EFS Nils Dahlberg (1894–1973) 
samt författaren och psykoterapeuten Aina Nycander (1905–1982) 
skulle inbjudas. Han föreslog också ett samarbete med 

                                                
303 Margit Sahlin 20.12.1945 152 MSS SSA. 
304 Borgen benämns numera Fornvillan och var vid den här tiden ägd av Svenska Miss-
ionsförbundet och drevs som gästhem. http://ingridsdanderyd.blogs-
pot.com/2008/07/danderyd-borgen-fornvillan.html (läst 6.11.2019, kl. 17.18) 
305 Margit Sahlin 20.12.1945 152 MSS SSA.  
306 De som anmälde sin närvaro, helt eller för bara någon av dagarna, var Johannes Stoltz, 
Carl Hamilton, Nils Oderstam, Hjalmar Brundin, Ebba Björnström (1892–1982) och 
Ingrid Wermcrantz. Johannes Stoltz t. Margit Sahlin 24.12.1945 152 MSS SSA; Carl 
Hamilton t. Margit Sahlin 4.1.1946 152 MSS SSA; Nils Oderstam t. Margit Sahlin 
6.1.1946 152 MSS SSA; Hjalmar Brundin t. Margit Sahlin 21.12.1945 152 MSS SSA; 
Ebba Björnström t. Margit Sahlin 3.1.1946 152 MSS SSA; Ingrid Wermcrantz t. Margit 
Sahlin 4.1.1946 152 MSS SSA. Ett antal personer anmälde frånvaro. Studentprästen i 
Uppsala Gustaf Adolf Danell (1908–2000, slutligen domprost i Växjö) beklagade att 
han med anledning av försening i tryckandet av sin avhandling inte kunde komma, trots 
att han så önskat. Gustaf Adolf Danell t. Margit Sahlin 10.1.1946 152 MSS SSA. Birgitta 
Weman meddelade att hon av olika skäl inte kunde vara med. Birgitta Weman t. Margit 
Sahlin 18.1.1946 152 MSS SSA. Inte heller Samuel Palm hade möjlighet att närvara, 
men menade sig kunna dyka upp som en överraskning om tid mot förmodan skulle fri-
läggas. Samuel Palm t. Margit Sahlin 12.1.1946 152 MSS SSA. Andra som svarade och 
anmälde frånvaro var kyrkoherden i Grums Jacob Stake och kyrkoherden Eric Nilsson. 
De båda var positiva till mötenas fortsättning och uttryckte en önskan om att de skulle 
fortsätta på samma sätt. Jacob Stake t. Margit Sahlin 28.12.1945 152 MSS SSA; Eric 
Nilsson t. Margit Sahlin 20.12.1945 152 MSS SSA. Frånvaro anmäldes också av kyrko-
herden i Vadstena David Myrgård. David Myrgård t. Margit Sahlin 15.1.1946 152 MSS 
SSA. 



 108 

Kyrkobrödrakårerna för att öka antalet manliga deltagare och han hop-
pades på att inbjudningarna till mötet formulerades så deltagarna i större 
utsträckning än första året skulle ”utgöra ett tvärsnitt genom det svenska 
folket, den svenska kyrkans folk”.307 Den frågan diskuterades under sam-
rådsmötet. I en skrivelse till Diakonistyrelsen daterad i mars 1946 an-
sökte planeringsgruppen genom Margit Sahlin om bidrag för att kunna 
erbjuda stipendier till breddad rekrytering. I ansökan, som beviljades, 
anfördes att rekryteringen av deltagare var socialt sett ”alltför trång” och 
att man vill möjliggöra för ”kroppsarbetare och andra ekonomiskt 
mindre väl ställda” att delta i mötena.308 Den beviljade summan torde ha 
täckt högst tio personers deltagande i mötet.  

Även Eric Nilsson framförde i brev till Sahlin förslag på namn på perso-
ner att ingå i arbetet för en bättre sammansättning av kyrkliga grupper. 
Nilsson berättade också att en av deltagarna i 1945 års möte hade reage-
rat negativt på vittnesbördstillfällena med hänvisning till att sådant 
hörde hemma i bikten.309 I sammanhanget framgår att personen ifråga 
såg sig som gammalkyrklig och därför menade Nilsson att den gruppen 
inte skulle glömmas bort. Som förslag till medverkande nämnde Nilsson 
därför kyrkoherden i Varberg Ernst Sjöblom, som varit med och under-
tecknat inbjudan till mötet 1943. Att Nilsson värnade om bredden fram-
kommer när han föreslår att Lundateologen Gustaf Wingren (1910–
2000, slutligen professor i systematisk teologi, Lund) skulle inbjudas 
som medverkare. Så kom det dock inte att bli. 

Det hände att arrangörerna inte var nöjda med resultatet av mötena, och 
ville styra om innehållet i en viss riktning. Eric Nilsson ansåg att bibel-
studierna borde bli mer av ”ordentlig undervisning i ordet”, eftersom det 
”blir så lätt i bibelstudiegrupperna att man först läser ordet o. sen vänder 
ut o. in på sig själv utan att någon fast kunskap meddelas”.310 Nilsson 
uppmanar Sahlin att framföra detta till planeringsgruppen, särskilt till 
Runestam, men betonar samtidigt att det inte får bli för mycket ”à la 
Ankar”, vilket refererade till kyrkoherden i Gustav Vasa församling i 
Stockholm Gustaf Ankar (1877–1968), som lett bibelstudium vid före-
gående möte. Nilsson var alltså kritisk både mot Runestam och Ankar 

                                                
307 Jacob Stake t. Margit Sahlin 17.1.1946 152 MSS SSA. 
308 Till Svenska kyrkans diakonistyrelse 14.3.1945 [Sic! ska vara 1946] 152 MSS SSA; 
Protokoll Svenska kyrkans diakonistyrelse 21.3.1946. [protokollsutdrag] 152 MSS SSA. 
Ett antal stipendieansökningar kom in till planeringsgruppen, men ingen av dem kan 
sägas passa in på den avsedda målgruppen, arbetare. I stället rörde det sig om studenter, 
en hemsyster och en präst. Inkomna ansökningar från Marie-Anne Odqvist, Evert M 
Olsson, Karl Elis Bratt, E Soom och Astrid Pehrsson 152 MSS SSA.  
309 Eric Nilsson t. Margit Sahlin 17.1.1946 152 MSS SSA. 
310 Eric Nilsson t. Margit Sahlin 17.1.1946 152 MSS SSA. 
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som bibelstudieledare. Det framgår inte exakt vad han avsåg, men det 
är möjligt att Runestam utlade bibeltexten i enlighet med Oxfordgrupp-
rörelsen tankar. Kritiken mot Ankar kan ha handlat om att han ansågs 
vara liberal i sitt teologiska tänkande, som det står i en minnesruna över 
honom att han ”nog inte av de gammalkyrkliga [var] betraktad som nå-
gon ’rätt lärare’”.311 Gustaf Ankar medverkade inte i något ytterligare 
Vadstenamöte. 

Samrådsmötet på Borgen i januari 1946 samlade ett tiotal personer, nu 
delvis nya namn som utgjorde det aktuella Vadstenamötets planerings-
grupp. Margit Sahlin fungerade som sekreterare. 312  Från detta sam-
rådsmöte finns fyra sidor minnesanteckningar bevarade, som skickades 
till dem som man tydligen tänkte sig som medverkande i Vadstenamötet 
1946 och som varit inbjudna till samrådsmötet.  

Vadstenamötet skulle hjälpa människor att växa i sin kristna tro på ett 
sätt som för tankarna till något som kan betraktas som nådens ordning.313 
Margit Sahlin framhöll i minnesanteckningarna från samrådsmötet en 
intention att hjälpa människor till syndamedvetenhet, trosvisshet och 
frälsningsglädje. Därför skulle dagarna i Vadstena innebära ett slags pro-
gression, från lag till evangelium. Det påpekades i dokumentet att ”om 
man ägnar en dag åt dom och en åt evangelium, så måste man starkt 
framhäva, att detta inte är en kronologisk följd. Somliga möter först 
evangelium och först senare lagen.”314 Avslutningsvis meddelade Sahlin 
att samrådsmötets arbete skulle sammanställas och det som behandlats 
skulle fungera som programpunkter i sommarens möte. Ganska snart 
därefter finns den första annonsen för Vadstenamötet 1946 tryckt i dags-
press.315 

                                                
311 ”Gustaf Ankar död” SvD 14.9.1968. Gustaf Ankar deltog i ett visst ekumeniskt arbete 
i att föra Svenska kyrkan och olika frikyrkliga samfund närmare varandra. 1948 deltog 
han i till Samtal om kyrkan mellan representanter för kristna samfund i Sverige med bland 
annat artiklar om kyrkans väsen, nådemedel och ämbete. Ankar 1948a; Ankar 1948b; 
1948c. 
312 Enligt anteckningar från samrådsmötet förda av Margit Sahlins nämns som deltagare 
Arvid Runestam, Sven Danell, Ebba Björnström, Samuel Palm, Krister Stendahl, Ingrid 
Wermcrantz, Hjalmar Brundin, Johannes Stoltz och Nils Oderstam. Margit Sahlin 19–
21 januari 1946 [anteckningar] 152 MSS SSA.  
313 Nelson 1939, s. 39–54; Grönlund 1965, s. 7–14; Olofsson 1994, s. 302–314. ’Nådens 
ordning’ är en modell för att beskriva olika steg i en människas kristna utveckling, med 
olika stadier. Modellen har använts flitigt i schartauanskt präglad gammalkyrklighet. 
Även O. Bexell 2007, s. 123–125. 
314 PM efter januari 1946 152 MSS SSA. 
315 DN 23.1.1946. I annonsen meddelas datum för sommarens Vadstenamöte, liksom 
vilket tema det skulle ha. Efter den första annonsen i januari 1946, med datum och tema, 
skickades i början av april ett utkast till annons och anmälningsförfarande mellan Hjal-
mar Brundin och Margit Sahlin. Annons för mötet 1946 [utkast] 152 MSS SSA; Hjalmar 
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En del av de skrivelser som rör Vadstenamötena undertecknas ”för kom-
mitterade” följt av ett namn, exempelvis Margit Sahlin.316 Eftersom det 
inte finns några protokoll eller andra förteckningar kan det inte med sä-
kerhet fastställas vilka dessa kommitterade var. Troligen var det de som 
samlades till planeringsmötet i januari och som Sahlin nämner som den 
’ursprungliga kommittén’ och den löst sammansatta gruppen ”kommit-
terade”. En än lösare sammansatt grupp var den som Sahlin i brev en 
vecka före sommarmötet skrev till och benämnde ”alla dem som vill vara 
med om att i förbön och gemensamt arbete gå in under ansvaret för 
Vadstenamötet”.317 Sahlin ber dem att infinna sig till de förberedande 
dagarna 5 och 6 augusti.  

En lista med rubriken ”Laget” innehåller drygt 40 namn, med titlar och 
bostadsorter.318 De flesta, men inte alla, av dessa personer hade varit med 
vid samrådsmötena. Ett dussin av dem står också med som underteck-
nare till mötesinbjudan. Det finns emellertid inte närmare angivet vilken 
funktion dessa drygt 40 personer skulle ha i arbetet med Vadstenamötet, 
men en del av dem var tänkta som bibelstudieledare.319 

Efter samrådsmötet på Borgen i januari sände missionssekretaren Hjal-
mar Brundin (1909–1959, slutligen direktor för SKD)320 den 1 februari 
1946 en förfrågan till biskop Bengt Jonzon i Luleå om denne vore villig 
att underteckna inbjudan samt ingå i planeringsgruppen och därmed 
medverka vid förberedelsedagarna, den 5 och 6 augusti. 321  Av detta 
framgår att inbjudan till 1946 års Vadstenamöte utarbetats av Samuel 
Palm, Sven Danell, Margit Sahlin och Hjalmar Brundin, samt var god-
känd av biskop Arvid Runestam. Jonzon svarade att han ställde sig villig 

                                                

Brundin t. Margit Sahlin 11.4.1946 152 MSS SSA. Kort därefter trycktes de mer fullö-
diga annonserna under våren i den kyrkliga pressen. Vadstenamötet 1946 SKT 1946:24; 
Annons för mötet 1946 [utkast] 152 MSS SSA. I det första utkastet till annonsens in-
bjudningstext, som i stort liknar det som sedan blev den tryckta texten, används begrep-
pet ”Vadstena-linjen” vilken där uttyds som ”den enande kärlekens och personliga för-
djupningens linje”. Detta om linje styrks sedan till den färdiga annonstexten. ”Ett år har 
snart gått…” 152 MSS SSA. Formuleringen om Vadstenalinjen återkommer i ett senare 
skede. 
316 Skrivelse t. SKD 14.3.1945[Sic! ska vara 1946] 152 MSS SSA. 
317 Margit Sahlin ”Samtidigt som jag å Vadstenakommitténs vägnar…” 29.7.1946 IIIa9 
BJAH HLA; även i 152 MSS SSA. 
318 ”Laget” 152 MSS SSA. 
319 ”Bibelstudieledare” [1946] 152 MSS SSA. 
320 Hjalmar Brundin var vid den här tiden missionssekreterare vid Svenska kyrkans miss-
ionsstyrelse. Kyrkligt har han beskrivits som högkyrklig, men med intresse för oxford-
grupprörelsen. I en minnesskrift av honom framhålls att vid Vadstenamötena, där han 
blev en tidig företrädare, fann han sig väl till rätta eftersom både mässan och tidegärden 
brukades flitigt samtidigt som de personliga samtalen och bikten utövades där. Widmark 
1959, s. 26f. 
321 Hjalmar Brundin t. Bengt Jonzon 1.2.1946 IIIa9 BJAH HLA. 
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att underteckna och meddelade också som sin avsikt att delta i såväl 
sommarmötet som i förberedelserna.322 I senare brev meddelade Jonzon 
att han inte skulle anlända till Vadstena förrän på kvällen den 5 au-
gusti.323 Någon entusiasm för att delta i något samrådsmöte visade dock 
inte Jonzon vid det laget, då han skriver att han kommer ”ifall det är 
nödvändigt”.324 Jonzons dagbok visar att han hade anlänt till Vadstena 
sent på kvällen den 5 augusti, i tid till completoriet som David Myrgård 
höll. Biskopen har också noterat att han därefter hade överläggningar 
med Margit Sahlin om det förestående mötet.325 

Inför mötet 1946 skedde, på ett relativt sent stadium, ett visst bortfall, 
bland annat av ett par biskopar och tidiga arrangörer. Biskoparna Tor-
sten Ysander och Arvid Runestam hade båda undertecknat inbjudan, 
men ingen av dem kunde närvara och planeringsgruppen gjorde an-
strängningar att hitta ersättare för dem.326 Runestam skulle resa till Rom 
och Ysander skulle visitera sjömansförsamlingen i Gdynia. Att någon bis-
kop skulle vara närvarande vid mötet ansågs vara av stor betydelse. Det 
visar brev från Runestam till biskop Bengt Jonzon där han uttryckligen 
ville försäkra sig om Jonzons närvaro.327 Jonzon svarade att han förvisso 
skulle närvara, men med ”bävan” eftersom han inte deltagit i föregående 
möten och heller inte såg sig ”skickad att ha någon egentligt ledande 
uppgift”.328  

Margit Sahlin skrev till Jonzon i slutet av juli 1946 och uttryckte sin 
glädje över att han skulle komma till mötet. Hon visade en viss frustrat-
ion över de övriga biskoparnas frånvaro, när hon skriver ”[b]iskopen är 
nästan den enda fasta punkten i detta ganska bekymmersamma före-
tag”.329 Sahlin beklagade att den ursprungliga kommittén från första mö-
tet 1943, Samuel Palm, Arvid Bäfverfeldt och Oscar Rundblom, skulle 
utebli och av dem som tillkom 1945 var det endast Sven Danell som 
skulle komma. I samma brev framkommer även att i stället för Runestam 
skulle Nils Oderstam (1912–2001)330 medverka och att Sahlin skulle 

                                                
322 Bengt Jonzon t. Hjalmar Brundin 29.3.1946 IIIa9 BJAH HLA. 
323 Bengt Jonzon t. Hjalmar Brundin 23.7.1946 IIIa9 BJAH HLA. 
324 Bengt Jonzon t. Arvid Runestam 2.7.1946 IIIa9 BJAH HLA. 
325 Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB. 
326 ”Samtidigt som jag å Vadstenakommitténs vägnar…” Margit Sahlin 29.7.1946 IIIa9 
BJAH HLA; även i 152 MSS SSA. 
327 Arvid Runestam t. Bengt Jonzon 28.6.1946. IIIa9 BJAH HLA. 
328 Bengt Jonzon t. Arvid Runestam 2.7.1946. IIIa9 BJAH HLA. 
329 Margit Sahlin t. Bengt Jonzon 26.7.1946 IIIa9 BJAH HLA. 
330 Nils Oderstam var vid tiden sjömanspräst i S:t Johanneskyrkan i Göteborg, från 1958 
kyrkoherde i Örgryte, prost från 1968 och slutligen kontraktsprost i Nylöse kontrakt till 
sin pensionering 1977. Oderstam kom från en nordskånsk väckelsemiljö, och via en ung-
dom präglad av ateism tog han intryck av Oxfordgrupprörelsen, om än inte okritiskt. I 



 112 

ersätta Ysander som föredragshållare.331 Möjligen säger detta något om 
biskopen av Linköping Tor Andræs funktion; han nämns inte i samman-
hanget. Deltagarlistan för mötet ger emellertid upplysning om att 
Andræ och Runestam inte var de enda närvarande biskoparna. Biskopen 
av Tranquebar, Indien, Johannes Sandegren (1883–1962, biskop 1934–
1956)332 deltog. Om hans närvaro finns inga närmare uppgifter, men han 
verkar inte ha räknats som en för det här mötet betydelsefull biskop.333 

Bilden av vilka som var aktiva arrangörer bekräftas av att SvD skriver i 
sin första rapportering om mötet att förberedelserna varit samlade kring 
Bengt Jonzon, Margit Sahlin, Sven Danell, Hjalmar Brundin och Eric 
Nilsson. Den sistnämnde benämns som ”mötets liturg”, vilket i artikeln 
förklaras att han skulle vara den som ledde de liturgiska aftonbönerna 
och hade utarbetat bibelstudieplanen. Därtill nämns i SvD att mötet 
också hade engagerat en egen musiker till gudstjänsterna, prästen och 
rektorn för Sigtuna folkhögskola Ingvar Sahlin (1908–1976), äldre bror 
till Margit Sahlin.334 

Till förberedelserna hörde också att ordna med inkvartering och det kom 
att ordna sig väl. I en artikel redan på mötets andra dag uttryckte Öst-
göta-Correspondenten förundran över hur inkvarteringen av 400 delta-
gare lösts genom Vadstenabornas beredvillighet, trots att tidningen tidi-
gare beskrivit logifrågan som ”synnerligen svårlöst”.335 SvD konstaterade 
i sin rapportering att inte alla svenska städer skulle kunna ordna gästbo-
ende åt ett halvt tusende personer, men att detta hade fungerat genom 
Vadstenabornas ”enastående gästfrihet”.336 Samma artikel berättade att 
fyra personer engagerats för att ansvara för och samordna inkvarteringen 

                                                
församlingslivet drev han bland annat bibelstudier och bibelgrupper. Han kom att bli en 
respekterad präst och kan inte placeras i någon av de aktuella kyrkliga inriktningarna. Å 
ena sidan var han en påfallande liberal kandidat i biskopsvalet i Göteborg 1970, å andra 
sidan medverkade han med homiletiska utkast i det högkyrkliga organet Svensk Pastoral-
tidskrift. Jarlert 2014, s. 337–341. 
331 Margit Sahlin t. Bengt Jonzon 26.7.1946 IIIa9 BJAH HLA. 
332 Se vidare i Sigfrid Estborns biografi över Sandegren. Estborn 1968. Johannes Sande-
gren kom från en tysk-svensk missionärsfamilj och han var uppvuxen i Indien, där hans 
föräldrar såväl träffats som verkat som missionärer ända sedan 1860-talet. Om Johannes 
Sandegrens familj, se E. Silén 1941; Estborn 1968. 
333 Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA; 1 VMA LSB. Hädanefter hänvisas 
endast till exemplaret i MSS SSA, som inte är skadat.  
334 ”Betydelsefull uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946. 
335 ”Tvivel vanligaste livsluften för de flesta människor” ÖC 8.8.1946; ”400 anmälda till 
Vadstenamötet för kristen förnyelse” ÖC 2.8.1946. 
336 ”Betydelsefull uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946; ”Öppen famn 
för stormöte i Vadstena” SvD 8.8.1946. 



 113 

för alla deltagarna och att frågan om logi för deltagarna hade lösts genom 
ett gott samarbete med boende i Vadstena.337 

Nordiska förbindelser 
I planeringsgruppen fanns en vilja att få medverkande från andra nor-
diska länder. 1946 inbjöds professorn i gammaltestamentlig exegetik i 
Oslo Sigmund Mowinckel (1884–1965) och hans hustru Caroline 
(1887–1963). I den personliga inbjudan till dem, undertecknad av Mar-
git Sahlin, betonades betydelsen av ett samarbete mellan norskt och 
svenskt kyrkfolk. I ett av breven sägs att mötet skulle stå för resa, logi 
och uppehälle.338 Av deltagarförteckningen framgår dock att de inte kom 
till mötet.339 Samma år inbjöds även andra framstående personer från de 
nordiska grannländerna, vilka heller inte kom, professorn i dogmatik i 
Köpenhamn, K. E. Skydsgaard (1902–1990), prosten i Köpenhamn, se-
dermera biskopen av Lolland–Falster, Halfdan Høgsbro (1894–1976), 
den finlandssvenske konstnären Lennart Segerstråle (1892–1975), präs-
ten och missionären Stephan Tschudi (1908–1996) i Oslo och profes-
sorn i kyrkohistoria i Oslo, Einar Molland (1908–1976).340 Av alla dessa 
var det bara Stephan Tschudi med hustru som kom till mötet.341 Föru-
tom något enstaka svarsbrev finns inga noteringar bevarade i arkiv-
materialet om hur personerna valts ut eller hur de svarade på inbjudan. 

Annonseringen 1946 
På samma sätt som inför 1945 avtecknade sig de diskussioner som fördes 
inför mötet i dess annonsering. Den annons som infördes i SKT inför 
1946 års Vadstenamöte 7–11 augusti inleddes med orden: ”Kravet på 
personlig och kyrklig förnyelse reses alltmer uppenbart av tidsläget 
självt.” 342  Annonsörerna knöt an till andra världskrigets slut och att 
Europa stod inför en ny situation och led av en moralisk förslappning 
och andlig torftighet. Formuleringen löd:  

                                                
337 ”Betydelsefull uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946. 
338 Margit Sahlin t. Caro Mowinckel 24.5.1946 152 MSS SSA; Margit Sahlin t. Sigmund 
Mowinckel 27.5.1946 152 MSS SSA. 
339 Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA. 
340 Vadstenakommittén t. K. E. Skydsgaard 4.6.1946 152 MSS SSA; Vadstenakommit-
tén t. Halvdan Högsbro [!] 24.5.1946 152 MSS SSA; Halfdan Høgsbro t. Margit Sahlin 
1.6.1946 152 MSS SSA; Vadstenakommittén t. Lennart Segerstråle 24.5.1946 152 MSS 
SSA; Vadstenakommittén t. Stephan Tschudi 24.5.1946 152 MSS SSA; Vadstenakom-
mittén t. Einar Molland 27.5.1946 152 MSS SSA. 
341 Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA. 
342 ”Vadstenamötet 1946” SKT 1946:24; utkast till annons 1946 152 MSS SSA. 
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Vårt underbart skonade folk har icke undgått inflytelser från en värld, 
som länge låtit kristendomens grundvalar för folkliv och personlighetsliv 
undermineras och utlämnat livet åt förödelsens krafter, med ty åtföljande 
förslappning av sinnet för sanning och rätt och nedskrivning av männi-
skovärdet. Samtidigt gör sig i den enskildes liv ofta gällande en känsla av 
meningslöshet, ensamhet och tomhet. Det liv man mestadels lever ter sig 
för allt fler som overkligt. Därför söker man fylla tomheten och dölja 
osäkerheten med arbetsjäkt och nöjeshets. Bakom ligger dock hos många 
längtan efter verkligt liv.  

Förslaget på lösning av problemet angav något om ambitionen med mö-
tet: ”De kristna i denna tid måste alltmer gemensamt besinna vad de äga 
genom den levande Herrens närhet och låta sin trygghet och glädje i 
Honom bli ett övertygande vittnesbörd för världen”. Sedan konkretise-
rades sammanhanget genom en rekapitulation av vad de båda tidigare 
mötena varit och vad man hoppades hade åstadkommits vid mötena. 
”Vadstenamötena år 1943 och 1945 samlade människor av skilda from-
hetstyper och ut olika kyrkliga riktningar kring en stor gemensam ange-
lägenhet: bön om väckelse och fördjupning och ett personligt ansvar för 
kyrkans väldiga uppgifter. Guds Helige Ande har därvid visat sin makt 
att upprätta och förnya.” Konklusionen blir därför att ”[i] en fast tro att 
möten av just detta slag äga en stor uppgift och under ödmjuk bön om 
Guds bistånd få vi undertecknade härmed inbjuda till 1946 års 
Vadstenamöte”. Annonseringen ger en uppfattning om att arrangörerna 
såg mötena som en angelägenhet för kyrkan – och därmed för hela folket. 

I en annons i SKT finns programmet för de olika dagarna med.343 Tre 
nummer senare i SKT publicerades en notis, inte en annons, med rubri-
ken ”Fjärde Vadstenamötet” [sic!], med information att inbjudan sänts 
ut till det tredje Vadstenamötet, som skulle hållas 7–11 augusti. ”Man 
väntar stor anslutning även i år, då inte mindre än fyra biskopar kommer 
att medverka, nämligen Andræ, Jonzon, Runestam och Ysander. Ett 
stort antal prästmän från olika delar av landet kommer också att delta.”344 
I slutet av juni publicerades ytterligare en kort annons i DN, utan motto 
eller programförklaring. Datum för mötet fanns med, samt uppgiften 
om de fyra biskoparnas förväntade närvaro.345 

                                                
343 ”Vadstenamötet 1946” SKT 1946:24. 
344 ”Fjärde Vadstenamötet” SKT 1946:27. Rubriken är fel, det var det tredje mötet, me-
dan informationen i övrigt är korrekt.  
345 DN 29.6.1946. 
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Sammanfattande om organiseringen av mötena 1945–1946 
Arkivmaterialet visar i fråga om arbetsprocessen med Vadstenamötena 
1945 och 1946 att arbetet förbereddes först av en mindre korresponde-
rande grupp. Den benämns i materialet vanligen men inte konsekvent 
som kommitté, här refererad till som planeringsgrupp. I upptakten till 
Vadstenamötet 1945 var den gruppen löst sammansatt av inte mer än 
fem, sex, personer. Inför mötet året därpå hade planeringsgruppen vid-
gats och blivit något fastare. Större delen av arbetet sköttes dock av en 
person som fungerade som sekreterare. Första året 1945 var Arvid 
Bäfverfeldt sekreterare och från 1946 fungerade både Hjalmar Brundin 
och Margit Sahlin som sekreterare. Det var de som skötte all korrespon-
dens liksom vissa rent praktiska uppgifter i samband med planeringsmö-
tena. Ett visst administrativt stöd fick 1945 års mötesarbete från miss-
ionsstyrelsens kansli i Uppsala. 

Både 1945 och 1946 träffades planeringsgruppen, ibland tillsammans 
med några ytterligare personer i ett samrådsmöte där den huvudsakliga 
inriktningen av sommarmötet lades fast. Samrådsmötet skedde i början 
av året – 1945 på Lejondal i Bro och 1946 på Borgen. I samband med 
dessa möten fördelades uppgifter på olika personer inför sommarmötet. 
Den mindre gruppen, planeringsgruppen, kan betraktas som det högsta 
beslutande organet i sådant som hade med Vadstenamötena att göra. 
Det var inte bara de som arbetade inför de stora mötena på sommaren. 
Ett 40-tal personer som ingick i det så kallade ”Laget” utgjorde en utvid-
gad krets som i något avseende var inbegripna i arbetet med mötena, till 
exempel som bibelstudieledare, men de var inte styrande och hade inte 
närmare inflytande på mötenas utformning.  

Ekonomi 
Ekonomin var under dessa första år självbärande. I ett meddelande till 
Margit Sahlin konstaterades i november efter mötet 1946 att det fanns 
1145,55 kronor kvar på mötets postgirokonto och att den summan 
lämpligen skulle överföras till ett räntebärande bankkonto. Det innebär 
att Vadstenamötet skötte sin egen ekonomi och att den inte var inordnad 
i någon kyrklig organisation, som till exempel SKD, vilket hade legat 
närmast till hands.346 Mötesledningen ville att mötena skulle stå fria, men 
det kan också tolkas så att SKD inte ville låta mötena inordnas i sin or-
ganisation. 

                                                
346 Gunnar Johansson t. Margit Sahlin 16.11.1946 153 MSS SSA. 
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När det gällde ekonomin för planeringsdagarna uppgav Bäfverfeldt att 
kostnader för resa och uppehälle för planeringsmötet skulle delas lika på 
alla, men att ett bidrag kunde tas i anspråk av behållningen från det ti-
digare Vadstenamötet. Även de två förberedande dagarna i anslutning 
till sommarmötet skulle bekostas av vad som kallades möteskassan.347 
Ekonomin fungerade internt och fristående från organisationer, även om 
missionsstyrelsen till vissa delar åtagit sig det praktiska organisatoriska 
för det året. 

Undertecknare och arrangörer 
Vad intentionen och inriktningen på mötena var framgår av en samman-
ställning över dem som arrangerade mötena och undertecknade inbjud-
ningarna. Till viss del var de två grupperna desamma men underteck-
narna utgjorde en vidare grupp. Flera av dem deltog överhuvudtaget inte 
i arbetet med mötena, mer än att de med sitt namn stödde verksam-
heten. För att fånga upp hur initiativtagare och arrangörer menade att 
mötena skulle utformas är det lämpligt att gemensamt behandla under-
tecknarna för mötenas hela första period, 1943–1946. 

Under perioden 1943–1946 var elva personer undertecknare inför samt-
liga tre möten. Vad gäller 1945 är skillnaden mot 1943 inte så stor. Det 
rör sig om 25 namn 1945, i jämförelse med 23 år 1943. Tre personer 
har dock fallit bort och fem nya har tillkommit. De som inte längre finns 
i listan på namn 1945 är Ernst Sjöblom, Stig Hannerz och Erik Arbin. 
Att Stig Hannerz inte längre var en av undertecknarna kan sättas i sam-
band med att hans hustru Signe dog i början av 1945. De hade båda varit 
med vid 1943 års möte.348 Några skäl till avhoppen anges inte i det be-
gränsade källmaterialet från 1945 års möte. De som tillkommit på listan 
var alla välkända i sina respektive sammanhang. Nytillskotten förstärkte 
i huvudsak tre inriktningar i mötena. Kopplingen till Östergötland tyd-
liggjordes genom att landshövdingen Carl Hamilton och kyrkoherden 
Eric Nilsson tillkom; denne skulle ett år senare bli direktor för Diakoni-
styrelsen. Samlingen av Oxfordgrupprelaterade personer utökades ge-
nom författaren Harry Blomberg och Luleåbiskopen Bengt Jonzon. 
Även diakonissan Greta Andrén tillkom, som var förankrad i Svenska 
Israelsmissionen.349 

                                                
347 Arvid Bäfverfeldt m.fl. ”Som framgår av bifogade...” 152 MSS SSA. 
348 Lindgren 1945. 
349 Kyrka och Folk 1945:3.  



 117 

Inför 1946 års möte förändrades listan på undertecknare på nytt. De var 
då 19 till antalet. I jämförelse med 1945 utgick nio personer. Tre av dem 
skulle återkomma vid senare möten som undertecknare och/eller med-
verkande. Initiativtagarna Arvid Bäfverfeldt och Oscar Rundblom skulle 
återkomma och underteckna inbjudningar senare under 1940-talet.350 J. 
W. Johnsson skulle komma att medverka i Vadstenamötena i Söderkö-
ping 1947 och i Vänersborg 1949, men då inte stå som undertecknare.351 
Den grupp som är särskilt intressant är de sex personer som underteck-
nade inbjudan till det ena eller båda tidigare möten men som av olika 
anledningar inte längre var med vid Vadstenamötena, vare sig som un-
dertecknare, arrangörer, medverkande eller deltagare. Dessa sex tycks ha 
lämnat mötessammanhangen för gott. Det var Oscar Cullberg, Petrus 
Envall, Olov Hartman, Hjalmar Lindroth och Elis Malmeström. Det 
samma gällde Bertil Grefberg, som avlidit under år 1946. Bland dessa 
sex fanns är både präster och lekfolk med olika kyrkliga inriktningar. Tre 
av dem – Cullberg, Lindroth och Malmeström som alla var Göteborgs-
baserade – tillhörde olika kyrkliga inriktningar. Från den här tiden finns 
inga brev eller utkast till potentiella undertecknare bevarade, som det 
gör i senare skeden i mötenas historia, och därmed är närmare moti-
veringar till planeringsgruppens urval av personer inte tillgängliga.352  

Antalet undertecknare 1945 var 25 och 1946 19 personer. Av dessa var 
14 med vid båda mötena. Fyra av dem var biskopar: Tor Andræ, Bengt 
Jonzon, Arvid Runestam och Torsten Ysander. Sju var präster: Samuel 
Palm, Knut Ericson, Adolf Kloo, Simon Lüders, David Myrgård, Eric 
Nilsson och Johannes Stoltz. En var diakonissa: Ingrid Wermcrantz. Två 
av dem tillhörde lekfolket: Carl Hamilton och Margit Sahlin. De flesta 
av dessa hade också stått med som undertecknare redan 1943 så att kon-
tinuiteten för mötena var klar på denna punkt. 

Det gammalkyrkliga inslaget bland undertecknarna var svagt. Närmast 
associerades kyrkoherden Oscar Cullberg i Göteborg med den kyrkliga 
inriktningen och han var inte bland undertecknarna 1946. I och med 
1946 är det ingen av undertecknarna som kan anses stå i en 

                                                
350 Oscar Rundblom undertecknade inbjudan till mötet i Vadstena 1948, liksom Arvid 
Bäfverfeldt som därutöver också undertecknade inbjudan till de senare lokala mötena i 
Söderhamn 1949 och Söderköping 1952. Söderhamnsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS 
SSA; Söderköpingsmötet 1952 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
351 Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vänersborgsmötet 1949 [inbju-
dan] 114 MSS SSA. 
352 Längre fram uttryckte planeringsgruppen att de önskade att de som undertecknade 
mötesinbjudan också skulle närvara i mötet och inte enbart stå som ett stödjande namn 
i en lista. Kanske förekom liknande tankar redan 1945 i planeringsgruppen. Eric Nilsson 
t. Margit Sahlin 15.2.1950 114 MSS SSA.  
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gammalkyrklig tradition. Däremot finns Oxfordgrupprörelsen fortsätt-
ningsvis representerad, genom Runestam och Jonzon, och högkyrklig-
heten, genom Simon Lüders. Andra inriktningar, som till exempel EFS, 
Broderskapsrörelsen eller liberalteologer är trots talet om breddning inte 
representerade vare sig i det här skedet eller tidigare. 

Bland undertecknarna 1945 och 1946 förekommer ett par en enstaka 
gång. 1945 gäller det författaren Harry Blomberg och 1946 den social-
demokratiske riksdagsmannen och kontraktsprosten Carl Hoppe (1887–
1967). Den senare är den ende som annars aldrig omnämnd, vare sig 
före eller efter mötesinbjudan 1946. Alla de övriga har undertecknat två 
eller flera inbjudningar, under de tre åren 1943, 1945 och 1946.  

Sammansättningen av undertecknare är till viss grad föränderlig. Det gäl-
ler också i fråga om fördelningen prästvigda/lekmän respektive kvin-
nor/män. Under de tre undersökta mötena finns Margit Sahlin och In-
grid Wermcrantz med bland dem som undertecknade inbjudningarna, 
men 1943 är dessa de enda kvinnorna. 1945 tillkom Greta Andrén, men 
hon är sedan inte med 1946. Då tillkommer däremot Gunni Hermelin 
(1883–1981)353 och Birgitta Weman (1907–2001)354. Således var det un-
der de tre första åren två, tre respektive fyra kvinnor med och under-
tecknade. I fråga om fördelning mellan prästvigda män och lekmän var 
1943 Hjalmar Lindroth den enda icke prästvigde. 1945 tillkom lekmän-
nen Carl Hamilton och Harry Blomberg, men 1946 var Hamilton ensam 
kvar.  

Sammanfattningsvis deltog de som undertecknade inbjudan till mötena 
1945 och 1946 i såväl mötenas planering, exempelvis i förberedande 
samrådsmöten, som i själva mötena. Mötena legitimerades som förank-
rade i Svenska kyrkan genom att företrädare för kyrkans officiella struk-
tur ingick som inbjudare: stiftsbiskopen, tre andra aktiva biskopar, och 
den lokale kyrkoherden, pastor loci. Också högre företrädare för några av 
Svenska kyrkans organ, som Missionsstyrelsen, Diakonistyrelsen och di-
akonissanstalterna Samariterhemmet och Ersta deltog. Från de olika 
kyrkliga riktningarna, som enligt mötenas syfte skulle mötas, kom några 
personer förknippade med högkyrklighet och Oxfordgrupprörelse föru-
tom sådana som representerade vad som brukar kallas den breda kyrkliga 

                                                
353 Friherrinnan Gunni Hermelin (1883–1981) var utbildad lärare, hade varit lekmanna-
ombud vid allmänna kyrkomötet, medlem av Linköpings stiftsråd. Under en tid var hon 
politisk engagerad för Högerpartiet och pläderade redan på 1940-talet för kvinnliga präs-
ter. Rätt upp och ner s. 31.  
354 Birgitta Weman var teol.kand. och gift med domkyrkoorganisten i Uppsala Henry 
Weman. Hon var engagerad i Vadstenamötena och från Uppsala personlig vän med flera 
av mötenas innersta krets. Weman 2015 s. 56. 
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mittfåran. Däremot var de gammalkyrkligt relaterade frontpersonerna 
få. Inga större förändringar från det första mötet 1943 skedde i fråga om 
mötenas kyrkliga inriktningar och i fullföljandet av arrangörernas intent-
ioner att ena olika kyrkliga grupper. 

Deltagare 
Vadstenamötena syftade till kristen gemenskap över gränser inom 
Svenska kyrkan, mellan olika kyrkliga inriktningar och traditioner. De 
som kom till mötena utgjorde inte några homogena grupperingar. De 
kom från många håll, kyrkligt, socialt och geografiskt. Så beskrevs till 
exempel sammansättningen av deltagarna i mötet i SvD:s i samband med 
1946 års möte som att där fanns ”alla kyrkliga riktningar och fromhets-
typer företrädda, liksom alla samhällsskikt”.355 En skillnad fanns mellan 
å ena sidan SvD som framhåller mötets spännvidd, medan arrangörerna 
samtidigt bekymrade sig över att deltagarna var alltför homogena. 

När det gäller vilka som deltog i de stora sommarmötena är källmateri-
alet något disparat. Förutom tidningsmaterialets information, som är att 
betrakta som andrahandskälla, ges den mest fullödiga bilden av delta-
garna i Vadstenamötenas deltagarlistor som innehåller uppgifter om 
namn, titel och ort för varje deltagare. En sådan deltagarlista finns beva-
rad för 1946 års möte men inte för 1945. För 1946 års möte är det där-
emot möjligt att genomföra en närmare undersökning av deltagarna me-
dan bilden av deltagarna 1945 med nödvändighet är baserad på vad som 
uppgavs i pressen. Deltagarlistan 1946 innehåller litet drygt 470 namn 
och de flesta av dem är identifierbara vad gäller kön eller titel. Tre fjär-
dedelar av mötesdeltagarna var kvinnor.356  

1945 års deltagare 
SvD uppgav att deltagarna i mötet 1945 var omkring 400.357 I förbere-
delserna till mötet hade det angivits som det maximala deltagarantalet. 
Planeringsgruppen fastställer i sitt arbetsmaterial att deltagarantalet 
borde vara högst 350, men att det kunde utökas till 400, särskilt för att 
få med fler manliga deltagare än 1943. 358  Det maximala antalet 

                                                
355 ”Vadstenamötet förverkligar den kristna gemenskapsidén” SvD 10.8.1946. 
356 Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA. I SKÅ för 1946 nämns mötet i 
avdelningen för övriga möten, och uppges ha haft 450 deltagare. SKÅ 1947, s. 75.  
357 E. Nilsson 1945b, s. 142. 
358 Bäfverfeldt 6.12.1944; Vadstenamötet 1945 [inbjudan] 152 MSS SSA. 
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motiveras inte på annat sätt än med att det fanns svårigheter med logi 
för alla i Vadstena.359 Det problemet förefaller dock ha lösts till året 
därpå, eftersom deltagarlistan för 1946 års möte innehåller cirka 470 
personer förtecknade.360 

När det gäller 1945 års deltagare fann pressen det speciellt intressant att 
ett antal nordiska gäster deltog. Den danska författarinnan och tidigare 
missionären Antonette Prip–Møller (1888–1977) var en av deltagarna. 
Hon hade talat vid Buddhistmissionens sommarmöte samma år och var 
enligt egen uppgift till SvD sedan en längre tid intresserad av det svenska 
kyrkolivet som hon hade följt genom radioandakterna.361 Ett par delta-
gare var från Finland. Det rörde sig om kontraktsprosten Uno Gräsbeck 
(1892–1977) och prosten Bengt Serenius (1884–1960), som båda var 
kända präster i Finland. Serenius uttryckte i intervjun med SvD sin glädje 
över den kyrkliga förnyelsen och att ”sakramental uppfattning”, uttolkat 
som högkyrklighet, blivit vanligare i det lågkyrkligt präglade finska 
kyrkolivet.362  

1946 års deltagare 
En översiktlig bild av deltagarnas sammansättning ger SvD från mötet 
1946. Genom en uppräkning av deltagarnas titlar och härkomstort me-
nade skribenten att det, liksom vid det föregående mötet, fanns en stor 
social spännvidd.363 Tidningen underströk detta med den ganska tillspet-
sade formuleringen ”[a]lla åldrar och samhällsskikt från alla svenska 
landskap är representerade”.364 Det uppgavs att åldersspannet var stort, 
från den 74-årige domprosten i Växjö Gunnar Brundin (1872–1958) till 
den 12-åriga Cecilia Sahlin (1934–2014), dotter till folkhögskolerektorn 
Ingvar Sahlin.365 

Genom en sammanställning och analys av deltagarlistan går det att få en 
uppfattning om vilka som faktiskt deltog i mötet. Deltagarna vid 1946 
års möte var geografiskt främst från stiften i södra och mellersta Sverige, 
även om det fanns personer från samtliga stift med på listan. Dessutom 

                                                
359 ”Vadstenamötet samlade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16. 
360 Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA. 
361 ”Landshövdingen bad heliga Birgittas egen bön” SvD 3.8.1945. 
362 ”Landshövdingen bad heliga Birgittas egen bön” SvD 3.8.1945. Bengt Serenius var 
sedan 1943 medlem i SSB. I Helig Gemenskap från 1942 skriver han i prosans form om 
kyrkan som en helig gemenskap i allmänkyrklig tradition, med ett rikt gudstjänstliv, bö-
nen och bibelordet i centrum. Serenius 1942.  
363 ”Betydelsefull uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946. 
364 ”Öppen famn för stormöte i Vadstena” SvD 8.8.1946. 
365 ”Betydelsefull uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946. 
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kom åtta personer utomlands ifrån, fyra från Norge, två från Förenta 
Staterna, en från Finland och en från Chile. Samtliga från utlandet utom 
de norska deltagarna bar svenskklingande namn. Fördelningen mellan de 
svenska stiften var ojämn, men inte förvånande. Den otvivelaktigt största 
gruppen var från Linköpings stift där Vadstena ligger, omkring 35 pro-
cent. Den näst största gruppen, med nära 20 procent av deltagarna kom 
från Stockholms stift. Därefter förekom några grupper på mellan fem 
och tio procent, vilka i fallande ordning kom från Göteborgs, Uppsala, 
Växjö, Västerås, Strängnäs och Skara stift. Från Lunds och Karlstads stift 
kom något färre än fem procent vardera av deltagarna. De stift som hade 
lägst andel deltagare, under en procent, var de geografiskt perifera stiften 
Härnösand, Luleå och Visby. Cirka 30 personer uppgav Vadstena som 
hemort, vilket var dubbelt så många som uppgav samma sak första året, 
1943.366  

Omkring tre fjärdedelar av deltagarna, 470 enligt deltagarlistan, var 
kvinnor och en fjärdedel män. Av kvinnorna titulerades ett överväldi-
gande antal som fru (150) eller fröken (80). Omkring 35 kvinnor uppgav 
en skolrelaterad titel. Ett femtontal var diakonissor och lika många hade 
en vårdrelaterad titel. Ett tiotal kvinnor var presenterade med akademisk 
titel, ett tiotal var missionärer och ett tiotal hade en titel som antyder 
tjänst med ansvarsområde, exempelvis chef. Fem gifta kvinnor hade titel 
feminiserad från mannens. Inalles bar cirka 20 kvinnor adelsnamn. Av 
hundratalet manliga deltagare hade 70 procent en titel som diakon, präst 
eller biskop. De resterande männen hörde hemma i högre samhällsskikt 
såsom officerare, direktörer, ingenjörer och disponenter. Sju av männen 
hade en skoltitel. En mindre grupp var tjänstemän, handlare och ”herr”. 
Totalt bar ett dussintal män något adelsnamn.367 

När det gäller deltagare i vigd tjänst finns det på deltagarlistan för 1946 
några namn och titlar på män som för eftervärlden har uppmärksammats 
särskilt, även om de inte var aktiva i sina tjänstefunktioner vid mötet. 
Som sådana kan räknas hovpredikanten Sven Danell, stiftsadjunkten i 
Karlstad Olof Sundby (1917–1996) och pastor Krister Stendahl (1921–
2008). De blev alla med tiden biskopar i Svenska kyrkan. Danell var 
biskop i Skara 1955–1969, Sundby i Växjö 1970–1972 och ärkebiskop 
1972–1983. Stendahl var biskop i Stockholm 1984–1988. Vid mötet 
1943 hade det bara varit en som med tiden blev biskop, prästen Ingmar 
Ström (1912–2003), biskop i Stockholms stift 1971–1979. Att vara ak-
tiv och engagerad vid kyrkliga möten och sammankomster kunde för 

                                                
366 Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA. 
367 Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA. 
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prästvigda anses som förtroendeuppdrag och även vara en faktor vid 
framtida biskopsutnämningar.368  

I deltagarlistan för 1946 års möte fanns nära 55 gifta par, vilket således 
inbegrep omkring 110 personer. Cirka 25 av dessa par var prästpar.369 
Därmed hade i jämförelse med mötet 1943 antalet par blivit väsentligt 
fler. Från att ha utgjort cirka 10 procent av deltagarna 1943 var de som 
kom som par till 1946 års möte nära en fjärdedel. 

Sammanfattningsvis ger rapporteringen för mötet 1945 och deltagarlis-
tan från 1946 en någorlunda samstämmig bild av de angivna 470 delta-
garna vad gäller antal, köns- och geografisk härkomst. Exempelvis beto-
nas i pressrapporteringen 1945 och upprepas för 1946 att breda grupper 
i samhället var representerade, men granskar man deltagarlistan förekom 
i själva verket knappast alls till exempel deltagare med utpräglade LO-
yrken i någotdera av åren. Enligt deltagarlistan 1946 var tre fjärdedelar 
av deltagarna kvinnor och den typiska mannen som deltog i mötena var 
präst i Svenska kyrkan.  

Innehåll  
Dagsprogrammen 1945 och 1946 skilde sig inte väsentligt från det första 
mötets 1943, men några punkter hade förändrats, som att daglig mässa 
infördes och att något gruppsamtal på förmiddagen inte längre avisera-
des.370 Skillnaden mellan mötena 1945 och 1946 är minimal, endast att 
tiden mellan mässan och frukosten 1946 utökats med en halvtimme. 
1946 års ordning för mötesdagarna var följande.371  

8.00 Nattvardsgång 
9.30 Frukost 
11.00 Bön och bibelstudium i grupper 
13.00 Lunch 
15.30 Föredrag 
17.00 Middag 
19.00 Gemensamt möte 
21.00 Liturgisk aftonbön 

                                                
368 Forskarna Rune Imberg och Ulrika Lagerlöf Nilsson anför båda att de som blev bis-
kopar dessförinnan ofta hade synts offentligt i förtroendepositioner. Imberg 1991, s. 96; 
Lagerlöf Nilsson 2010, s. 174. 
369 Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA. 
370 Bäfverfeldt 6.12.1944; Vadstenamötet 1945 [inbjudan] 152 MSS SSA. 
371 Vadstenamötet 1945 [inbjudan] 152 MSS SSA; Vadstenamötet 1946 [inbjudan] 1 
VMA LSB; IIIa9 BJAH HLA. Hädanefter, endast hänvisat till exemplaret i VMA LSB. 
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I den uppläggningen av programmet hade Vadstenamötet funnit en 
form som i stort skulle bestå under hela mötenas historia. Här följer vi-
dare redogörelse för vad dagarna fylldes med. 

Teman och ämnen  
För det första mötet 1943 introducerades orden ’personlig och kyrklig 
förnyelse’ som ett samlande tema.372 Det kom sedan att bli ett känne-
tecknande uttryck för mötena som sådana – som ett varumärke. Ända 
från början rubriceras också varje mötesdag med särskilt tema, som en-
ligt texten i inbjudan till mötet knyter samman dagarna. För mötena 
1945 och 1946 gällde samma motto, personlig och kyrklig förnyelse, 
som huvudtema, viket uttrycks i olika ämnen. I det följande redovisas 
och analyseras de två mötenas tematik och ämnen, och hur dessa uttol-
kades för de olika dagarna 1945 och 1946. Det ger en bild av hur mötet 
för den som deltog i sin helhet kom till uttryck i gudstjänst- och böneliv, 
bibelstudium, föredrag och vittnesbörd.  

I annonseringen till 1945 års möte hade ett samlande tema nämnts, 
”Frälsningens nya liv”.373 I den tryckta inbjudan är temat dock inte ut-
skrivet, annat än så att inbjudningstexten utmynnar i meningen ”Vad vi 
alla behöva som enskilda och som folk är frälsningens nya liv i Jesus Kris-
tus”.374 Mötet pågick från onsdagen den 1 augusti och avslutades sönda-
gen den 5 augusti. Precis som för 1943 års möte finns ämnen för respek-
tive dag – förutom söndagen – angivna i den tryckta inbjudan. De fyra 
underteman, från vilka dagarnas bibelstudium och föredrag utgick var: 
”Borta från Gud”, ” – Det gjorde Gud”, ”Vad skall jag göra för att bliva 
frälst?” och ”Under Guds grepp”.375 Det sista temat var också titeln på en 
då nyutkommen studie om Nathan Söderbloms förkunnelse.376 Enligt 
pressrapporteringen hade söndagen temat ”Att förbliva i lärjunga-
skapet”, men det finns inte angivet i den tryckta inbjudan.377 

För 1946 års möte finns inte någon övergripande tematik angiven, men 
i mötesinbjudan står i stället orden ”Herren är nära” med för varje dag.378 
Det överensstämmer med minnesanteckningarna från samrådsmötet på 

                                                
372 I bilaga 2 finns en översikt över mötenas teman och ämnen. 
373 DN 12.4.1945; SvD 16.4.1945; VK 1945:16. 
374 Vadstenamötet 1945 [inbjudan] 152 MSS SSA. 
375  I samma inbjudan ochä ven i ”Vadstenamötet samlade 400 deltagare” Nytt Liv 
1945:16. 
376 Estborn 1944. 
377 ”En port har nu öppnats till kyrklig gemenskap” SvD 6.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16; Vadstenamötet 1945 [inbjudan] 152 MSS SSA. 
378 Vadstenamötet 1946 [inbjudan] 152 MSS SSA. 
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Borgen i januari samma år, enligt vilka Arvid Runestam föreslagit temat 
”Herren är nära”. Det skulle förstås som att ”Gud är en aktiv realitet, 
som vi måste räkna med mycket mera konkret än vi i allmänhet gör” – 
så att de kristna måste räkna med Gud i det dagliga livet – ”det är till 
upptäckten av denna Guds närhet vi ville hjälpa varandra i Vadstena”.379 
Runestam menade att avsikten med mötet skulle framgå av temat. 

Öppnande 
Mötet 1946 började redan måndagen den 5 augusti, med samling för 
arbetslaget för att de under tisdagen skulle förbereda inför det förestå-
ende stora mötet. Den lista som finns bevarad hos Sahlin med rubriken 
”laget” innehåller drygt 40 personer. Jonzon skrev i sin dagbok den 6 
augusti att ett fyrtiotal personer var samlade för att förbereda mötet 
”såsom ett andligt arbetslag”.380 Uppgifterna om antalet personer invol-
verade i förberedandet denna dag varierar emellertid. SvD skriver att de 
var ett 30-tal personer och Östgöta Bladet anger ett 20-tal.381 Jonzons 
anteckning och Sahlins lista förefaller vara mest pålitliga. I Jonzons an-
teckningsbok kan också läsas att varje mötesdag kl. 7 om morgonen ”la-
get samlades för förberedelser”.382  

För Vadstenamötenas deltagare var den första programpunkten mötets 
öppnande, vilket både 1945 och 1946 var förlagt till en onsdagskväll kl. 
19. Tidpunkten förklaras av att onsdagen var resdag för de flesta, och för 
mötenas medverkande och arrangörer var det en dag av förberedelsear-
bete. Mötesöppnandet följde ett mönster som kom att bestå under nära 
nog hela mötenas historia. Öppnandet ägde dessa år rum i Vadstena 
klosterkyrka och ett välkomstanförande framfördes av församlingens 
kyrkoherde som då var David Myrgård. Därefter höll någon av arrangö-
rerna ett föredrag: 1945 Arvid Runestam och 1946 Sven Danell, som 
båda anslöt till respektive mötes tematik. 

Av inledningsanförandena finns inga manus bevarade, men de är refere-
rade i Östgöta Correspondenten både 1945 och 1946. Välkomstanföran-
det av Myrgård framställs i rapporteringen från 1945 som ett kort väl-
komnande med tillönskan om goda dagar. Myrgård tycks i sitt tal ha ut-
gått från inbjudningstexten, med bön om att dagarna för de församlade 

                                                
379 PM efter januari 1946 152 MSS SSA. 
380 Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB.  
381 ”Betydelsefull uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946; ”Starka och 
levande vittnesbörd på Vadstenamötet” ÖB 9.8.1946. 
382 Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB. 
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skulle bli till välsignelse.383 Vid Vadstenamötet 1946 hälsade Myrgård de 
församlade genom att uttrycka sin glädje över att Vadstena ännu en gång 
fick stå värd för mötet och sade att det inte var han som hälsade välkom-
men utan Herren Gud själv. Vidare hade han enligt rapporteringen häv-
dat att Guds tempus är presens och att Gud hade talat i såväl gången tid 
som i nutiden, varför det att uppleva Kristus var att uppleva livet. Därtill 
påminde Myrgård om att inbjudan till mötet lyfte fram behov av förny-
else, inte minst den personliga.384 

De längre föredrag som hölls vid mötenas öppnande gavs ett visst ut-
rymme i pressen. Vid mötesinledningen 1945 talade biskop Runestam 
över mötesämnet för dagen, ”Borta från Gud” med föredrag som hade 
titeln ”Endast för syndare”. Av bevarat manus framgår att det var ett 
personligt hållet föredrag om Runestams relation till och kamp med 
Gud.385 SvD sammanfattar: ”Den strängt självrannsakande och varmt ni-
tälskande förkunnelsen kunde ej undgå att göra djupt intryck bland de 
församlade”.386 Östgöta Correspondenten hade ett längre referat av samma 
tal, där det sägs att Runestam bland annat ska ha uppmuntrat deltagarna 
inte bara hämta krafter och fördjupning utan även frid under mötet och 
att han även varnade för vad försummande av Guds nådemedel kunde 
innebära – ett främlingskap med Gud. Vidare nämns att Runestam upp-
manade åhörarna: ”Vi få icke lämna detta möte utan att ha beslutat att 
bli Jesu lärjungar”.387 Ytterligare fördjupning i den riktningen gavs däref-
ter av Gustaf Ankar som utifrån Rom. 8:3 talade om vad Kristi offergär-
ning kunde betyda för den enskilde kristne liksom att Gud söker gemen-
skap med alla intill döden.388  

Det tredje Vadstenamötet 1946 öppnades på kvällen onsdagen den 7 
augusti med hälsningsord även denna gång av pastor loci David Myrgård 
samt med ett föredrag av Sven Danell.389 Den sistnämndes inledande fö-
redrag utgick från mötets tema: Herren är nära. I föredraget tog han upp 

                                                
383 ”Klosterkyrkan fylld vid Vadstenamötets inledning” ÖC 2.8.1945. 
384 ”Tvivel vanligaste livsluften för de flesta människor” ÖC 8.8.1946; ”Betydelsefull 
uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946; ”Kyrkliga mötet i Vadstena” 
ÖB 9.8.1946. 
385 Vadstenamötet 1945 [inbjudan] 152 MSS SSA; Inledningsföredrag på Vadstenamö-
tet 1945/Manuskript 1945 ARA UUB; Anteckningsbok 1945/Anteckningsböcker efter 
årtal 3 ARA UUB. 
386 ”400 samlade i Vadstena till ny gemenskap i kyrkan” SvD 2.8.1945. 
387 ”Klosterkyrkan fylld vid Vadstenamötets inledning” ÖC 2.8.1945. 
388 ”Landshövdingen bad heliga Birgittas egen bön” SvD 3.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16; ”Birgittas anda vilar alltjämt över Vadstena” ÖC 
3.8.1945.  
389 Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB; Vadstenamötet 
1946 [inbjudan] 152 MSS SSA: Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 152 MSS SSA. 
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att människor varit troende och ateister ända sedan biblisk tid och att 
tvivlet är en livsluft för de flesta ända till den dag då en människa upp-
lever ett gudsmöte. Danell menade att människan på grund av syndens 
verkningar inte vågar möta Gud, eftersom ett Gudsmöte innebär att bli 
påmind om sina synder. Han talade även om att han personligen dragit 
sig för att återvända till Vadstena av just det skälet.390 Danell avslutade 
med att påminna om försoningsaltaret som är Jesu Kristi kors och att 
Kristus kallat samman de kristna till möte.391 

Dagliga kyrkliga aktiviteter 
Det dagliga böne- och gudstjänstlivet var som en puls genom mötesda-
garna. Varje dag inleddes med mässa och avslutades med tidegärdens 
kvällsbön, completoriet, för mötenas söndagar gällde också deltagande i 
Vadstena församlings högmässa. Under 1940-talet hörde det inte till 
vanligheten att fira daglig mässa. Vid 1943 års möte hade mässa inte 
firats varje mötesdag, men från och med 1945 gjordes det regelbundet. 
Det torde ha varit ett inslag som de högkyrkligt inriktade mötesdelta-
garna särskilt uppskattade.392 

I pressrapporteringen från mötena både 1945 och 1946 angavs oftast 
vem som var celebrant och vem som höll skriftetalet. Ibland uppges även 
vilket bibelord skriftetalet utgick ifrån. Med något enstaka undantag 
hade de präster som ledde gudstjänsten och höll skriftetal också varit 
undertecknare och/eller arrangörer till mötena.393 Vid några tillfällen no-
terades att liturgen och skriftetalaren biträddes av fyra ytterligare 

                                                
390 Sven Danell finns inte med på deltagarlistan 1943 och från 1945 finns ingen delta-
garlista bevarad. Utifrån det han sade i föredraget går det dock att sluta sig till att han 
helt säkert deltog i mötet 1945, liksom i förberedelserna för 1946 års möte. Vadstena-
mötet 1943 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1946 [deltagarlista] 1 VMA 
LSB. 
391 ”Tvivel vanligaste livsluften för de flesta människor” ÖC 8.8.1946; ”Betydelsefull 
uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946; ”Kyrkliga mötet i Vadstena” 
ÖB 9.8.1946. 
392 Brilioth 1951, s. 218; Brohed 2005, s. 57f. 
393 Några exempel på skriftetalare: direktorn Arvid Bäfverfeldt ”Landshövdingen bad he-
liga Birgittas egen bön” SvD 3.8.1945; ”Vadstenamötet samlade 400 deltagare” Nytt Liv 
1945:16, kyrkoherden Johannes Stoltz ”Vadstenamötets tredje dag” ÖC 4.8.1945; 
”Femdagarsmötet i Vadstena” SvD 4.8.1945; ”Vadstenamötet samlade 400 deltagare” 
Nytt Liv 1945:16, kyrkoherden i Östra Sallerup Henrik Hägglund ”Det viktiga är det 
som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946, rektorn Ingvar Sahlin (1908–1976) ”Kyrk-
liga mötet i Vadstena” ÖB 9.8.1946, missionssekretaren Hjalmar Brundin ”300 natt-
vardsgäster på Vadstenamötets sista dag” ÖC 12.8.1946; ”Kö kring offerskålen vid 
Vadstenamötet” Östergötlands Dagblad 12.8.1946, biskop Bengt Jonzons Dagbok 
31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB. 
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präster, som dock inte nämndes vid namn.394 Sannolikt var det av prak-
tiska skäl, så att kommunionen lättare och snabbare skulle kunna distri-
bueras den stora gudstjänstfirande församlingen.  

Enligt programmen avslutades varje mötesdag med en gemensam afton-
bön. Redan 1943 användes benämningen ’liturgisk aftonbön’. I berättel-
ser om mötena, inte minst av Eric Nilsson, kallas det i stället för ’com-
pletorium’ enligt benämningen i tidegärden på dagens sista bön. I pro-
grammet för 1946 års möte står ”liturgisk aftonbön”, men det skrivs i 
rapporteringen att det på kvällarna hölls completorium, ibland stavat 
med initialt k.395 Östgöta Correspondenten berättar om tidegärden i en ar-
tikel. ”Dagen avslutades med liturgisk aftonbön i Klosterkyrkan. Tide-
bönsformulär kom därvid till användning. Kyrkoherde Eri[c] Nilsson är 
mötets liturg. Tidegärdsformen har under Vadstenamötena tillvunnit sig 
en allt allmännare förståelse och uppskattning.”396 Det flitiga bruket av 
tidegärden, och den positiva uppmärksamheten av den som här kommer 
till synes hör samman med dess allmänna spridande och vid tiden väx-
ande popularitet. 

Den första mötesdagens completorium 1945 leddes av Eric Nilsson och 
han var ofta den som ledde completoriet.397 Om completoriet skriver 
Östgöta Correspondenten 1946: ”De högtidsstunder dessa kvällsguds-
tjänster ha givit mötesdeltagarna ha enhälligt omvittnats. Andaktsstäm-
ningen i Birgittas sköna helgedom, upplyst av altarlågornas fladdrande 
sken, har kvarlämnat outplånliga intryck.” 398  Det sista gemensamma 
kvällen, lördagen, åtminstone 1946, hölls en musikgudstjänst före det 
avslutade completoriet.399 Förutom den poetiska beskrivningen var guds-
tjänsterna enligt pressrapporteringen något utöver det vanliga. 

                                                
394 ”Det viktiga är det som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946. 
395 Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB; ”Hövdingepredikan 
varnar för religiös likgiltighet” SvD 9.8.1946; ”Kyrkliga mötet i Vadstena” ÖB 9.8.1946. 
Genom kyrkoherdarna Arthur Adell (1894–1962) och Knut Peter (1894–1950) hade 
den första moderna tidegärden först givits ut på 1920-talet till en begränsad krets, men 
fick successivt större spridning på 1930- och 1940-talen. E. Nilsson 1945b, s. 142; Wi-
king 1955, s. 110ff; Wiking 1991, s. 14–21; Ekenberg 1998, s. 54; Martling 2006, s. 
183f.  
396 ”Det viktiga är det som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946. 
397 ”Klosterkyrkan fylld vid Vadstenamötets inledning” ÖC 2.8.1945. 
398 ”Fredagen en ny stor dag för deltagarna i Vadstenamötet” ÖC 10.8.1946. 
399 ”Vadstenamötet förverkligar den kristna gemenskapsidén” SvD 10.8.1946; ”300 natt-
vardsgäster på Vadstenamötets sista dag” ÖC 12.8.1946; ”Kö kring offerskålen vid 
Vadstenamötet” Östergötlands Dagblad 12.8.1946; Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–
18.8.1946 458 F1 BJAU UUB. 
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Vittnesbörd  
Några särpräglade inslag i mötesdagarnas innehåll var bibelstudierna 
men också kvällsmöten med möjligheter till vittnesbörd. Av dessa båda 
inslag var bibelstudiet det mest långlivade, och ända fram till mötenas 
upphörande 1985 var just bibelstudiet något framträdande. 

Om högkyrkligheten i Vadstenamötena kom till uttryck genom liturgin 
– daglig mässa och completorium – var ett inslag som inspirerats av Ox-
fordgrupprörelsen de gemensamma kvällsmötena med vittnesbörd eller 
delande, sharing, för att använda ett uttryck från rörelsen.400 I mötespro-
grammen kallas dessa för ”gemensamt möte” och de hade ett tidsut-
rymme på två timmar före completoriet, kl. 19–21. Biskop Arvid Ru-
nestam beskriver dessa kvällsmöten som ”vittnesbördsmöte”. 401  Om 
dessa kvällssammankomster sägs inget i det interna materialet, men de 
omnämns ibland i tidningsrapportering. De leddes alltid av en bestämd 
person, oftast någon av arrangörerna, även om undantag finns.402 Så ledd-
des till exempel ett vittnesbördsmöte 1946 av stadsläkaren i Nässjö Nils 
Frykman (1903–1960).403 

Tidningsreferat av dessa vittnesbördsmöten ger intrycket att de hela ti-
den gick till på ungefär samma sätt och utmärktes av personliga vittnes-
börd där omkring ett tiotal personer yttrade sig. Pressen nämner några 
av de personer som vittnade, med namn, ort och titel. Det fanns både 
kvinnor och män, presenterade med titlar som kamrer, professorska, för-
fattare, diakonissa och kyrkoherde.404  

Vittnesbörden kunde handla om olika saker, men vad som sägs i refera-
ten är att de handlade om den enskildes upplevelser av hur Gud verkat 
med dem. Det kunde röra sig om berättelser från deltagare om betydel-
sen av upplevelser i både andligt och vardagligt liv och hur de funnit sin 

                                                
400 S. Ekstrand 1993, s. 85; Rönnberg 2007, s. 30–36. 
401 Anteckningsbok 1945/Anteckningsböcker efter årtal 3 ARA UUB. 
402 ”Landshövdingen bad heliga Birgittas egen bön” SvD 3.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16; ”Birgittas anda vilar alltjämt över Vadstena” ÖC 
3.8.1945; ”Kyrkan måste vara en levande organism” ÖC 6.8.1945; ”Hövdingepredikan 
varnar för religiös likgiltighet” SvD 9.8.1946; ”Det viktiga är det som sker tyst i hjärtanas 
värld” ÖC 9.8.1946. 
403 ”Vadstenamötet förverkligar den kristna gemenskapsidén” SvD 10.8.1946; ”Fredagen 
en ny stor dag för deltagarna i Vadstenamötet” ÖC 10.8.1946. 
404 ”Landshövdingen bad heliga Birgittas egen bön” SvD 3.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16; ”Birgittas anda vilar alltjämt över Vadstena” ÖC 
3.8.1945. 
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väg tillbaka till kyrkans gudstjänster och sakrament.405 Deltagarna kunde 
berätta om hur de upplevt att de nåtts av Guds röst i olika sammanhang, 
från bibelläsning och bikt till ingivelse och framförde även att de betrak-
tade Vadstenamötet som en Guds röst.406 Vid något tillfälle vittnade 
även deltagare från Norge om den svåra tillvaron under kriget.407 Känne-
tecknande för dessa vittnesbörd var enligt tidningsreferaten, att de 
skedde ”under en stämning av allvar och gripenhet”.408 Bland det sista 
som hände under Vadstenamötet var den sista samlingen med deltagarna 
som hölls på söndagskvällen. Också den kunde ha inslag av vittnesbörd. 
Om mötet 1945 berättas att flera deltagare spontant rest sig och vittnat 
om att de ”under dessa dagar kommit till allvarligt avgörande” i sin 
kristna tro.409  

I de allra flesta kvällsmöten förekom just sådana ovan beskrivna vittnes-
börd, men det fanns undantag. Den sista kvällens gemensamma möte 
1946 ägnades i stället åt uppgifter framåt och utåt för mötesdeltagarna 
och kristenheten samt åt mission och diakoni. Sven Danell berättade om 
nöden i Europa i krigets efterföljd, biskop Johannes Sandegren gav per-
spektiv på missionen och kyrkoherden Johannes Lindgren uppmanade 
till förbön för den pågående fredskonferensen i Paris.410 Mötets sista kväll 
präglades av samtidsanknytning genom att påminna om krigets följder 
och världens andliga och materiella behov. 

Bikt och enskilt skriftermål 
För mötena 1945 och 1946 återkommer i vid några tillfällen uppgiften 
om att det förekom enskilda samtal och bikt, enligt handbokens ordning, 
under Vadstenamötet.411 Det är väl värt att lägga märke till, eftersom 

                                                
405  ”Vadstenamötets tredje dag” ÖC 4.8.1945; ”Femdagarsmötet i Vadstena” SvD 
4.8.1945; ”Vadstenamötet samlade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16; ”En port har nu 
öppnats till kyrklig gemenskap” SvD 6.8.1945. 
406 ”Kyrkliga mötet i Vadstena” ÖB 9.8.1946. 
407 ”Vadstenamötet förverkligar den kristna gemenskapsidén” SvD 10.8.1946; ”Fredagen 
en ny stor dag för deltagarna i Vadstenamötet” ÖC 10.8.1946. 
408 ”Hövdingepredikan varnar för religiös likgiltighet” SvD 9.8.1946; ”Det viktiga är det 
som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946. 
409 ”En port har nu öppnats till kyrklig gemenskap” SvD 6.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16. 
410 ”300 nattvardsgäster på Vadstenamötets sista dag” ÖC 12.8.1946; ”Kö kring offers-
kålen vid Vadstenamötet” Östergötlands Dagblad 12.8.1946; ”Mötet i Vadstena har nu 
avslutats” Svenska Morgonbladet 12.8.1946. Konferensen, Parisfreden, pågick från juli 
till oktober 1946 och undertecknades i februari 1947. Fördraget slöts mellan de segrande 
makterna och de mindre förlorande staterna och fastställde villkor och skadestånd.  
411 Myrgård 1946, s. 121–125; Valter Lindström t. Nils Ehrenström 18.10.1946 [kopia] 
E1:12 DirA SKDA RA. Biktens förekomst i Vadstenamötet kom att bli mer 



 130 

uttrycket bikt vid den här tiden inte var vanligt förekommande i Svenska 
kyrkan. 1942 års kyrkohandboks uttryck för bikt var enskilt skrifter-
mål.412 I sitt herdabrev till Växjö stift hade biskop Yngve Brilioth (1891–
1959, slutligen ärkebiskop) några år tidigare resonerat om bikten och 
menat att den hade en viktig plats i själavården.413 Det allmänna skrifter-
målet hade förändrats över tid efter att ha varit knutet till nattvardsfi-
randet – ingen nattvard kunde firas utan en rätt beredelse i form av skrif-
termål. Under 1900-talets första decennier började frågan ställas om inte 
skriftermålet kunde ske utan koppling till nattvard, eftersom det verkade 
finnas ett behov av att i den enskilda själavården ha absolution. Tidigare 
hade enskilt skriftermål varit förknippat med kyrkotukt eller dödsbe-
redelse.414 Ordet bikt undveks emellertid. En del menade vid den här 
tiden att bikten kommit ur bruk i Svenska kyrkan för att den missför-
ståtts som något alltför tungt, men att den faktiskt räknas som sakrament 
i den augsburgska bekännelsens apologi och avlösningens ord i bikten är 
rent evangelium. Bikten framhölls av en del förespråkare som ett mål i 
själavården. 415 

Bikten, eller det enskilda skriftermålet, fördes vid denna tid fram som 
ett viktigt inslag för såväl den enskilde kristne som för en kristen försam-
ling. Att bikten vann spridning i Vadstenamötena hade med största sä-
kerhet att göra med att både Oxfordgrupprörelsen och högkyrkliga fö-
reträdare framhöll bikten som något betydelsefullt, om än av delvis olika 
skäl. Den enskilda själavården betonades av Oxfordgrupprörelsen som 
delande, sharing, som bestod av både bekännelse och vittnesbörd. Den 
enskilde kristne hade alltså att bekänna sina synder för att bli fri, men 
också att vittna om sina synder för att hjälpa andra. Därmed har bikten 
en funktion i såväl den enskildes som gruppens omvändelse.416 En delvis 
annan betoning läggs i det högkyrkliga förespråkandet av bikten. Där 

                                                

framträdande efter hand. I mötet i Jönköping 1949 finns möjlighet till ”personliga samtal 
och enskilt skriftermål” utskrivet i programmet. Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 
VMA LSB. 
412 KHB1942, 5 kap. ”Enskilt skriftermål”; Martling 1992, s. 350f. I KHB1942 kodifie-
rades praxis genom att införa allmänt skriftermål i högmässan. En historisk genomgång 
av biktens ställning ges av Ragnar Holte i ”Bikt och avlösning enligt de lutherska bekän-
nelseskrifterna”. Holte 1963, s. 189–206. Skriftermålet och nattvardens kyrkorättsliga 
ställning utreds av Brilioth 1951, s. 396–399. 
413 Brilioth 1938a, s. 162–167. Ingvar Bengtsson diskuterar hur själavård och bikt fram-
ställs i några biskopars herdabrev omkring 1940. Bengtsson 2019, s. 109–114.  
414 Rodhe 1923, s. 333–343; Brilioth 1933, s. 236–243; L. Eckerdal 1970, s. 251f. 
415 Bratt 1959, s. 101–116; S-O Berglund 1973, s. 20ff. 
416 Russell 1933, s. 25ff; Lindhagen 1963, s. 123–130; Martling 1963, s. 119–122; Werk-
ström 1963, s. 164ff. 
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handlar det snarare om att lyfta fram det enskilda skriftermålet som en 
del av kyrkans nådemedel, sakrament, och en grund för helgelsen.417 

Bibelstudier 
Bibelstudier var, redan under det första mötet 1943, ett centralt inslag i 
Vadstenamötena och förblev så. Det ägnades två timmar varje förmid-
dag. I bibelstudiet träffades deltagarna i mindre grupper, som sedan var 
bestående över mötesdagarna. Gruppindelningen var gjord av arrangö-
rerna och när det gäller mötet 1946 skulle varje grupp ha bestått av cirka 
15 personer, med en präst och en person ur lekfolket som ledare.418 Bi-
belstudiet var väl förberett genom att arrangörerna bett ett antal perso-
ner att vara studieledare, valt texter och skrivit en instruktion för hur 
studiet skulle gå till. Hur texterna valdes, annat än att de var associerade 
till den aktuella mötesdagens ämne, finns inte noterat i materialet. När 
arrangörerna planerade bibelstudiet fanns det en ambition att innehållet 
i stort sett skulle vara detsamma oavsett grupp.419 Pressrapporteringen 
innehåller förhållandevis litet om bibelstudiet – troligen deltog inte re-
portrarna. 

På 1930-talet hade Svenska kyrkan bildat Bibeltjänst under Diakonisty-
relsen, som ett organ för att motverka den sjunkande bibelkunskapen, 
och 1939 infördes en gemensam bibelvecka över hela landet för att upp-
märksamma bibelläsningen.420 Som ett led i Bibeltjänsts arbete utgavs 
1944 en handbok med en samling av olika bibelstudiemodeller, anpas-
sade till olika grupper och nivåer av förkunskap.421 Att studera Bibeln 
enligt en särskild modell kan därför sägas vara något som inte var typiskt 
för endera riktningen av kyrkligheter, men väl omhuldad av de flesta. 
Att bibelordet i olika traditioner tolkades på olika sätt och olika 

                                                
417 Aulén 1953, s. 142ff; Rosendal 1937, s. 151–157; S-O Berglund 1972, s. 18–28; 
Bengtsson 2019, s. 46f. Rosendal uttrycker en tacksamhet gentemot Oxfordgrupprörel-
sen som bidragit till att ha gjort ”frågan om det enskilda skriftermålet brännande”. Ro-
sendal 1937, s. 151. Sven-Åke Rosenberg skriver i samma tradition som Rosendal: ”Att 
gå till Bikt är att gå den Helige själv till mötes.” Rosenberg 1943, s. 50. År 1962 ägnades 
aKF:s kyrkodagar i Uppsala åt själavård och bikt. Föredrag och predikningar från dessa 
gavs sedan ut i boken Himmelrikets nycklar 1963. 
418 Margit Sahlin 29.7.1946 153 MSS SSA; ”Till bibelstudieledarna vid Vadstena-mö-
tet!” [1946] 152 MSS SSA. 
419 ”Landshövdingen bad heliga Birgittas egen bön” SvD 3.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16; ”Birgittas anda vilar alltjämt över Vadstena” ÖC 
3.8.1945; ”Det viktiga är det som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946; ”Till bibel-
studieledarna vid Vadstena-mötet!” [1946] 152 MSS SSA. 
420 Lenhammar 1977, s. 132. 
421 Backman, Rodhe & Ström 1944. 



 132 

slutsatser drogs av tolkningen hindrar inte att bibelstudiet ändå hade en 
enande funktion inom och i Vadstenamötet. 

En plan för hur bibelstudiet skulle gå till finns bevarad från tiden. Den 
har anvisningar om bibelord till aktuellt tema och förslag på frågor till 
respektive bibelställe. Rimligen ingick bibelstudieledarna i den arbets-
kommitté som förberett mötet och även träffats ett par dagar före själva 
mötet för att arbeta sig samman. I manualen finns inget uppseendeväck-
ande och speciellt, och handledningen utmynnar i ett slags tillämpning. 
Ett exempel är konklusionen om utläggningen av 1 Kor. 9:19–23: ”Hur 
behöver inte vår kyrka och vi alla denna apostoliska djärvhet och frisk-
het, hämmade som vi äro av trångsynthet, principrytteri och andlig stel-
benthet.”422  

Från 1946 infördes den så kallade Västeråsmetoden för bibelstudiet vil-
ken innebar att alla skulle delta aktivt.423 Den kom att bli en vanlig bi-
belstudiemodell, särskilt i det kyrkliga ungdomsarbetet.424 Metoden gick 
i korthet ut på att studiet av Bibeln delas in i olika moment där det mest 
kännetecknande var att de deltagande i studiegruppen vid den gemen-
samma läsningen antecknar ljus, pilar och frågetecken. Dessa symboler 
ges en särskild innebörd som handlar om den enskildes förståelse och 
uppbyggelse av bibelordet.425  

Margit Sahlin skrev inför mötet 1946 ett kort meddelande till dem som 
tidigare accepterat att fungera som bibelstudieledare under mötet och 
bifogade en sjusidig plan till bibelstudiet. Hon skrev att planeringsgrup-
pen bestämt att bibelstudiet skulle ske enligt Västeråsmetoden, i grup-
per med cirka 15 personer, ledda av en präst tillsammans med en lek-
man. Sahlin uppmuntrade även bibelstudieledarna att delta i förberedel-
serna 5 och 6 augusti. 426  Komprimerade förslag till hur bibelstudiet 
kunde ledas kopplade till de respektive utvalda bibelstudietexterna, som 

                                                
422 Plan för bibelstudierna 1945 152 MSS SSA. 
423 SDS 20.6.1952. 
424 Berglund 1944, s. 66–81; Berglund 1948; Bentzer 1951, s. 4ff.  
425 Berglund 1944, s. 66–81; Bentzer 1951, s. 11–27. Västeråsmetoden blev senare känd 
som ’Ljus, pil och frågetecken’ och spridd över landet. Den stipulerade att det skulle 
finns två ledare, förslagsvis en präst och en lekman och uppmuntrade till blandade grup-
per för bred erfarenhet. Att läsa Bibeln efter en särskild studieplan var inget nytt, men 
uppmuntrades från flera håll vid den här tiden. Det ansågs oroande att allmänhetens 
bibelkunskap blivit sämre och diskussioner om kristendomsämnets ställning och funkt-
ion i skolan pågick under 1940-talet. Brohed 2005, s. 196. Biskop Yngre Brilioth höll ett 
föredrag om bibelkunskapens förnyelse vid Allmänna Kyrkliga Mötet 1938 och framhöll 
där vikten av ett fördjupat studium av Bibeln och hur det var såväl församlingens som 
alla kristnas ansvar. Brilioth 1938b s. 5–24; Lenhammar 1977, s. 132.  
426 Margit Sahlin t. Bibelstudieledarna 29.7.1946 152 MSS SSA. 
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alla tog upp de olika dagarnas tema.427 I inledningen till denna studieplan 
förklarade Eric Nilsson att texterna endast var avsedda som orientering 
för ledare och att de inte skulle följas i detalj, men kunde fungera som 
stöd om ”samtalet tenderar att bli magert eller svamlande”. 

För mötet 1946 finns bevarat vilka som var tänkta att fungera som bi-
belstudieledare och planeringen av bibelstudiet skedde därmed mer för-
berett och organiserat än året innan. Även om anteckningarna är kort-
fattade visar de att bibelstudiegrupperna var 22 till antalet, vilket inne-
bär omkring 16 personer per grupp, vilket är att jämföra med det för-
modligen större antalet personer i grupperna året innan. Invid varje präst 
finns antecknat namn på en lekman, som får antas vara den andra leda-
ren. Av de 22 ledarna var två kvinnor, Birgitta Weman och Margit Sah-
lin, båda med teologie kandidatexamen. Vid deras respektive namn står 
ytterligare en lekmans namn noterat, men det framgår att Weman och 
Sahlin var ledare i sina grupper.428 Alla präster som fungerade som stu-
dieledare finns inte med i förteckningen över ”laget”, planeringsgruppen. 
Samtidigt är inte alla arbetslagets präster med som bibelstudieledare. 
Trots att instruktionerna till bibelstudium anger att det ska ledas av en 
präst med stöd av en lekman förekommer ändå två kvinnor som med 
stöd av andra lekmän leder bibelstudiet.429  

Som tidigare nämnts var logistiken och inkvarteringen kring Vadstena-
mötet ett återkommande ämne i pressen. I tidningsartiklar om mötet 
berättas att de 22 bibelstudiegrupperna var utspridda så att varje ”tänk-
bar lokal i staden kom till användning”, exempelvis Vadstena klosterkyr-
kas olika delar, folkskolan, samrealskolan och prostgården.430 I en tid-
ningsartikel benämndes studiegrupperna som ”mötets celler”, och det 
sägs vara där som det viktigaste arbetet skedde och gemenskapen växte 
mellan deltagarna.431 

Föredrag  
Genom pressrapporteringen från Vadstenamötena 1945 och 1946 går 
det att få en ganska utförlig bild av mötenas innehåll. Även om flera 
sådana programpunkter som föredrag och predikningar uppmärksam-
mades i pressen rönte vissa inslag större uppmärksamhet än andra. 

                                                
427 ”Till bibelstudieledarna vid Vadstena-mötet!” 152 MSS SSA. 
428 Bibelstudieledare 1946 152 MSS SSA. 
429 ”Laget” 1946 152 MSS SSA; ”Präster som anmält sig till Vadstenamötet” 152 MSS 
SSA. 
430 ”Hövdingepredikan varnar för religiös likgiltighet” SvD 9.8.1946. 
431 ”Det viktiga är det som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946. 
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Särskilt framhölls några enskilda föredrag, sannolikt eftersom talarna var 
kända. Det rörde sig till exempel om författaren Harry Blomberg – in-
volverad ända sedan Vadstenamötenas första början – som höll föredrag 
1945 och 1946, och Carl Hamilton, landshövding i Östergötland. Att 
just Blombergs och Hamiltons medverkan och föredrag särskilt upp-
märksammades i pressen berodde sannolikt inte främst på talens innehåll 
utan snarare på att en känd författare respektive länets landshövding ta-
lade på ett kyrkligt möte.  

Att mötena avsåg att dra till sig personer med olika kyrkliga inriktningar 
framgår även av rapporterna om föredragen. Harry Blomberg talade lör-
dagen den 4 augusti 1945 över dagens ämne, ”Under Guds grepp”, och 
påminde åhörarskaran om riksäpplet, som ingår i Sveriges riksregalier 
och att det föreställer jordklotet på vilket det står ett kors som Kristi 
kors.432 Östgöta Correspondenten utnämnde Harry Blombergs föredrag 
till mötets höjdpunkt och skrev att det vittnade om en ”total kristen syn, 
som ej skymdes av skrankor och skiljaktigheter”.433 Pressen tolkade det 
så att Blomberg under mötet hade sett exempel på riktig ekumenik, ”där 
högkyrkliga, ungkyrkliga, lågkyrkliga och grupprörelsens folk gått sam-
man”.434 Blomberg, som tillhörde Oxfordgrupprörelsens tradition, var en 
stark anhängare av mötenas idé som samlingsplats för breda grupper. 

I rapporteringen den 2 augusti 1945 satte SvD in mötet i ett samman-
hang genom att sammanfatta 1943 års möte och hänvisade till en inter-
vju med Arvid Bäfverfeldt. Enligt tidningen framhöll han att mötena 
syftade till fördjupning och att ”borra oss in till de kristna kraftkällorna 
och frimodigt ge oss hän i vår kallelse att hjälpa också andra in i kyrkans 
levande gemenskap”.435  

Den andra medverkande som särskilt uppmärksammades var landshöv-
dingen Carl Hamilton. I samband med det tredje mötets inledning 1946 
hälsades han och hans hustru Märtha Hamilton (1893–1955) 436 

                                                
432 ”Kyrkan måste vara en levande organism” ÖC 6.8.1945. 
433 Vadstenamötet 1945 [inbjudan] 152 MSS SSA; ”En port har nu öppnats till kyrklig 
gemenskap” SvD 6.8.1945; ”Vadstenamötet samlade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16; 
”Kyrkan måste vara en levande organism” ÖC 6.8.1945. 
434 ”En port har nu öppnats till kyrklig gemenskap” SvD 6.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16. 
435 ”400 samlade i Vadstena till ny gemenskap i kyrkan” SvD 2.8.1945. 
436 Märtha Hamilton (1893–1955) var under hela livet kyrkligt engagerad. Tillsammans 
med sin make Carl Hamilton var hon engagerad i Vadstenamötena. Biskop Torsten 
Ysander skriver i en minnesteckning: ”Vadstenamötena till personlig och kyrklig förny-
else blev en nästan personlig form för Märtha Hamiltons kristna gemenskap med sina 
vänner. Om dessa sommarkurser fått betyda något för den andliga kulturens vård, kan 
icke Märtha Hamiltons förtjänst förglömmas. Dessa möten ha ju en underlig dubbel 
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välkomna av Arvid Runestam. Landshövdingen svarade genom att ut-
trycka sin glädje över att vara där, att mötet var stort och att han var 
övertygad om att den heliga Birgittas anda vilade över Vadstena och mö-
tet. Uppmärksammat i pressen, till och med i rubrikform blev hur han 
slutade sitt korta anförande. Han bad slutorden i en av den heliga Birgit-
tas böner: ”Herre, visa mig vägen och gör mig villig att vandra den”. SvD 
gav rubriken ”Landshövdingen bad heliga Birgittas egen bön”.437  

Vid mötet 1946 höll Carl Hamilton dessutom ett längre föredrag, som 
också uppmärksammades i rikspressens rubriker. Oegentligt kallades 
hans föredrag för predikan: ”Hövdingepredikan varnar för religiös likgil-
tighet”.438 Hamilton talade om att kristendomsfientlig kulturradikalism 
hotade samhällets grundpelare och att alltför många var likgiltiga inför 
denna utveckling, liksom att många drog felaktiga slutsatser utifrån ti-
dens tekniska framsteg, nämligen att de skulle tränga undan det andliga 
livet. Han varnade åhörarna för att religiös likgiltighet var farligare än 
vad fientlighet mot kristendomen var. Carl Hamiltons sammanfattade 
med att påminna om 1946 års Vadstenamötes tema, ”Herren är nära”, 
och att mötet också skulle bli till påminnelse om de andliga och eviga 
värdena. Avslutningsvis hoppades landshövdingen att mötet skulle 
förmå de församlade att förnyas och förvandlas i sin kristna tro.439  

Mötets andra dag, torsdagen den 8 augusti 1946, hade temat ”Herren är 
nära. Han talar nu.”440 Eftermiddagens samling bestod av två längre häls-
ningsanföranden. Först talade Bengt Jonzon och sedan Carl Hamilton. 
Dessa programpunkter följdes av ett föredrag av Nils Oderstam över da-
gens tema.441  

Mötet som förenande mellan olika delar av kyrkolivet framhölls 1946 av 
Bengt Jonzon. I sitt föredrag beklagade han att Runestam och Ysander 
inte kunde vara på plats. Jonzon påminde åhörarna om mötets syfte: ”att 
förena människor av skilda fromhetstyper och ur olika kyrkliga rikt-
ningar kring bönen om väckelse och fördjupning och på så sätt skapa ett 

                                                

karaktär av stramt kyrklig rituell ram och ett fritt, intensivt personligt innehåll.” Ysander 
1955, s. 93. I Vadstenamötets arkivmaterial är dock Märtha Hamilton i det närmaste 
osynlig. 
437 ”Landshövdingen bad heliga Birgittas egen bön” SvD 3.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16; ”Birgittas anda vilar alltjämt över Vadstena” ÖC 
3.8.1945 
438 ”Hövdingepredikan varnar för religiös likgiltighet” SvD 9.8.1946. 
439 ”Hövdingepredikan varnar för religiös likgiltighet” SvD 9.8.1946; ”Det viktiga är det 
som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946. 
440 ”Det viktiga är det som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946; ”Till bibelstudiele-
darna vid Vadstena-mötet!” 152 MSS SSA. 
441 Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB.  
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personligt ansvar för kyrkans väldiga uppgifter i vår tid” och menade att 
de två tidigare Vadstenamötena varit av stor betydelse i detta avse-
ende.442 Jonzon framhöll även att föredragen inte var det viktigaste i mö-
tet utan att det var att de församlade lärde sig att räkna med Gud. En 
detalj i rapporteringen om biskopens anförande är att han, förutom att 
hälsa deltagarna från andra länder särskilt, vidare hälsade ”närvarande 
representanter från Svenska Frälsningsarmén”.443 Det var första gången 
som ett annat kristet samfund ens nämns i Vadstenamötets samman-
hang.  

I sitt föredrag på eftermiddagen den 8 augusti hävdade Nils Oderstam 
att de kristna ofta hade svårt att tala om tron och om Gud med dem som 
de borde kunna göra det med – nämligen familjen och närstående. Oder-
stam berättade att det varit trögt att komma igång med samtalet i det 
förberedande arbetslaget tills dess ”vi upptäckte att vi voro syndare 
alla”.444 Hans uppmaning till mötet var att inte bli religiösa specialister 
med religion som fritidsintresse, utan i stället vara nära Gud när han 
talar. 

Margit Sahlin höll på fredagen den 9 augusti 1946 föredrag om den krist-
nes barnaskap hos Gud: att han alltid är nära, även om den enskilde inte 
märker det eftersom människor ibland väntar på starka upplevelser och 
stora uppenbarelser. Enligt Sahlin var Gud i själva verket mitt ibland oss; 
även mitt i vardagen går han invid oss och vill ”stödja och hjälpa”.445 Fö-
redraget omskrevs i pressen som utpräglat själavårdande och att det hade 
givit uppslag till många samtal mellan mötesdeltagarna.446 

”Herren är nära. Här är jag, Herre sänd mig” var temat för den sista or-
dinarie mötesdagen, lördagen den 10 augusti 1946. Över detta talade 
Bengt Jonzon på eftermiddagen. Hans analyserade kristendomens situ-
ation i folk och offentligt liv och hävdade att ”hedendom är på väg, 
kanske snart också i lagstiftningen”.447 Biskopen exemplifierade det med 
att påstå att den krigstida parollen ”den svenska linjen är den kristna” 
inte längre hade någon betydelse. 448  För kristen förnyelse krävdes 

                                                
442 ”Hövdingepredikan varnar för religiös likgiltighet” SvD 9.8.1946; ”Det viktiga är det 
som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946.  
443 ”Det viktiga är det som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946. 
444 ”Det viktiga är det som sker tyst i hjärtanas värld” ÖC 9.8.1946. 
445 Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB; ”Vadstenamötet 
förverkligar den kristna gemenskapsidén” SvD 10.8.1946. 
446 ”Fredagen en ny stor dag för deltagarna i Vadstenamötet” ÖC 10.8.1946. 
447 ”300 nattvardsgäster på Vadstenamötets sista dag” ÖC 12.8.1946; ”Kö kring offers-
kålen vid Vadstenamötet” Östergötlands Dagblad 12.8.1946. 
448 ”Vadstenamötet har avslutats” SvD 12.8.1946; ”Mötet i Vadstena har nu avslutats” 
Svenska Morgonbladet 12.8.1946. 



 137 

engagemang från de kristna, och då gällde det att betänka kallelsen till 
tro och tjänst och att detta kom till personligt uttryck som Gud tänkt. 
Därför behövde Gud villiga tjänare, avslutade biskopen sitt föredrag, vil-
ket passade som avslutande av serien föredrag vid mötet.449  

Avslutningsdag  
Söndagen var mötets sista dag såväl 1945 som 1946. Dessa dagar hade 
ett program som skilde sig från övriga. Schemat var luftigt och gav tid 
för reflektion, självvald gemenskap och egen tid inför mötesavslutningen 
på kvällen.450 Söndagen, som kristen helgdag och vilodag, gavs en sär-
ställning bland mötesdagarna, då den inleddes med deltagande i 
Vadstena församlings högmässa i klosterkyrkan.451 

Enligt tidningsrapporteringen var församlingens kyrkoherde celebrant 
eller skriftetalare. 1945 predikade Samuel Palm och 1946 stiftets biskop 
Tor Andræ.452 Biskopens predikan rönte viss uppmärksamhet i pressen, 
då han gick ”kraftfullt […] till rätta med den sortens andliga liv som blott 
har namn av liv, medan det i verkligheten var död eller ingenting”.453 
Söndagens program i övrigt rymde kaffepaus och fram till middag kl. 16 
var tiden fri att disponera som man ville. Mötets avslutning inleddes med 
samling kl. 18, som skulle ge utrymme för deltagarnas reflektioner. 
Detta verkar ha kunnat vara känslosamt när det skedde i ”tacksamhetens 
och glädjens tecken”.454 Efter bön i kyrkan avslutades mötet, ”enligt sam-
stämmig uppfattning en ovanligt rik kristen gemenskapstid”.455 Söndagen 
bar prägel av avslutning, med gudstjänstbesök och summering av mötets 
innehåll och sändning – tillbaka till vardagen och de sammanhang där 
deltagarna var verksamma. 

                                                
449 ”Biskop Jonzon talade vid Vadstenamötet” SvD 11.8.1946. 
450 Vadstenamötet 1946 [inbjudan] 152 MSS SSA; ”Vadstenamötet förverkligar den 
kristna gemenskapsidén” SvD 10.8.1946. 
451 Vadstenamötet 1946 [inbjudan] 1 VMA LSB. Om söndagens ställning för de kristna, 
se exempelvis Martling 1993, s. 16–23. 
452 ”En port har nu öppnats till kyrklig gemenskap” SvD 6.8.1945; ”Vadstenamötet sam-
lade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16. 
453 ”300 nattvardsgäster på Vadstenamötets sista dag” ÖC 12.8.1946; ”Kö kring offers-
kålen vid Vadstenamötet” Östergötlands Dagblad 12.8.1946. 
454 Bengt Jonzon Dagbok 31.5.1944–18.8.1946 458 F1 BJAU UUB. 
455 ”Kö kring offerskålen vid Vadstenamötet” Östergötlands Dagblad 12.8.1946. 
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Intryck  
Vadstenamötena 1945 och 1946 uppmärksammades, om än inte riktigt 
i den omfattning som 1943 års möte, såväl i allmän press som i kyrkliga 
tidskrifter.  

Mötet 1945 uppmärksammades i dagspressen. Lokalt var det Östgöta 
Correspondenten som skrev mest, men SvD gav mest spaltutrymme åt 
mötet, inte minst som tidningen hade en utsänd medarbetare på plats. 
Pressbevakningen av mötet började redan den första augusti, mötets in-
ledningsdag, då Östgöta Correspondenten meddelade att mötet skulle äga 
rum. Där nämndes mötets tidsramar, kort vad dagarna skulle innehålla 
och vilka bemärkta personer som fanns på plats, exempelvis Runestam, 
Blomberg och Sahlin.456  

DN betonade i en notis om mötet 1945 att ”framstående kyrkorepresen-
tanter och lekmän från olika delar av landet” deltog vid öppnandet av 
mötet. En kort karaktäristik av mötets dagsprogram anger att det skulle 
komma att innehålla bibelstudier, föredrag, samtal och ”vittnesbördsmö-
ten”.457 SvD noterade detsamma i sin artikel och nämnde även en del av 
de medverkandes namn. 

Även 1946 års möte bevakades av pressen. Såväl Östgöta Corresponden-
ten som SvD hade utsända på plats. För SvD:s räkning rapporterade den 
kyrkligt engagerade journalisten Josef Oliv (1895–1974), som var per-
sonlig vän med Harry Blomberg.458  

Att mötet också riktades utåt lyftes fram i Östgöta Correspondenten 
1946. Vid ett par tillfällen upptogs det kollekt, ”offer”, vid samman-
komster och gudstjänst till ”Diakonigåvan”, för diakonala insatser, dels 
för att hjälpa de krigsdrabbade på kontinenten och dels till den svenska 
diakonins arbete.459 Om lördagens morgonmässa rapporterades att det 
bildades en lång kö till offerskålen med insamling till Diakonigåvan.460 

                                                
456 ”Stort kyrkligt möte i Vadstena” ÖC 1.8.1945. 
457 ”Vadstenamötet 1945” DN 2.2.1945. 
458 ”Öppen famn för stormöte i Vadstena” SvD 8.8.1946. Josef Oliv publicerade 1950 
en bok som handlade om Svenska kyrkan och dess verksamhet i de tretton stiften. I 
avsnittet som handlar om Linköpings stift och Vadstena skriver han, för att betona plat-
sens betydelse: ”Den heliga Birgittas klosterskapelse har för alla tider satt sin prägel på 
denna bygd. Societas Sanctæ Birgittæ vårdar pietetsfullt och trofast traditionerna från 
Birgittas medeltidstempel, och de s.k. Vadstenamötena för personlig och kyrklig förny-
else ha genom sin växande fördjupning och stora anslutning blivit ett ferment i kyrkoli-
vet.” Oliv 1950, s. 37. 
459 ”Fredagen en ny stor dag för deltagarna i Vadstenamötet” ÖC 10.8.1946. 
460 ”300 nattvardsgäster på Vadstenamötets sista dag” ÖC 12.8.1946. 
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Vad gäller eftermälet var det främst i kyrkliga organ och då inte i ome-
delbar anslutning till mötena som berättelser och bilder publicerades, 
och ofta gav allmänna bedömningar av mötena. Intryck och bedöm-
ningar av mötena går även att få ta del av i personliga brev.  

I samband med Vadstenamötets avslutning 1945 intervjuades biskop 
Arvid Runestam av SvD:s utsände reporter. Förutom att biskopen i in-
tervjun uttryckte sin tacksamhet över att mötet kunnat äga rum berät-
tade han att det funnits många motsättningar vid förberedelserna inför 
det första mötet två år tidigare. Trots olikheterna, hade ändå mötena 
kommit att gå helt i ”endräktighetens tecken”, vilket kan förstås som 
enighet mellan olika grupper i kyrkan.461 Runestam sammanfattade sin 
uppfattning om det nu snart avslutade mötet med att konstatera:  

Man kan inte nog tacka initiativtagarna för att de höllo ut och ej släppte 
taget – utan Vadstenamötet 1945 hade både vår kyrka och deltagarna 
personligen varit bra mycket fattigare, och det måste anses oundgängligt 
att en fortsättning i någon form kommer till stånd.462  

Runestam var övertygad om att de två första Vadstenamötena hade in-
neburit något betydelsefullt för både de enskilda deltagarna och för 
Svenska kyrkan i stort – en fortsättning var enligt honom nödvändig. 

Att Vadstenamötena innebar något nytt i det svenska kyrkolivet visar 
korrespondensen från 1945 mellan direktorn för Kyrkornas Världsråds 
studieavdelning i Genève Nils Ehrenström (1903–1984, slutligen pro-
fessor i ekumenik, University of Boston) och direktorn för SKD Valter 
Lindström (1907–1984, slutligen domprost i Karlstad). Ehrenström 
skrev till Lindström och efterfrågade information om bland annat 
Vadstenamötena, inför ett föredrag han skulle hålla om ”förnyelse-
tendenser inom nordiskt kyrkoliv”.463 Lindström beskrev mötena i sitt 
svar som att de sammanfört framförallt ”Oxfordpåverkade och högkyrk-
liga” och att programmet var ”präglat av gudstjänster och tidegärd i hög-
kyrklig stil jämte personliga vittnesbörd, kamratlig själavård och bikt en-
ligt handbokens ordning”. Han sammanfattande dem som ”verkliga väck-
elsemöten, inte minst för gamla kristna”.464 

I korrespondensen mellan Ehrenström och Lindström framhålls två hu-
vuddrag som från början varit utmärkande för mötena som också 

                                                
461 ”En port har nu öppnats till kyrklig gemenskap” SvD 6.8.1945. 
462 ”En port har nu öppnats till kyrklig gemenskap” SvD 6.8.1945. Biskopen förefaller 
inte inkludera sig själv bland arrangörerna, trots att han personligen deltagit i planeringen 
och genomförandet av mötet. 
463 Nils Ehrenström t. Valter Lindström 11.10.1946 E1:12 DirA SKDA RA. 
464 Valter Lindström t. Nils Ehrenström 18.10.1946 E1:12 DirA SKDA RA. 
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genomgående återkom i rapporteringen av dem. Det handlade dels om 
att mötenas mål att skapa enighet mellan olika kyrkliga inriktningar hade 
förverkligats, dels att de också hade bidragit till en viktig andlig gemen-
skap mellan deltagarna. Sammantaget uppfattades detta bidra till att 
stärka och förnya Svenska kyrkan. Skildringar som inriktas på de per-
spektiven behandlas i tur och ordning i de två följande avsnitten. 

Gemenskap över gränserna inom Svenska kyrkan 
Det ena av de båda perspektiven i de ovan refererade skildringarna av 
Vadstenamötena var hur de fungerade som en plats för möten mellan 
olika inriktningar inom Svenska kyrkan. Det var i enlighet med mötenas 
syfte när de tillkom 1943.  

I en upptaktsskrivelse till mötet 1945 nämns för första gången något som 
kallas ”Vadstenalinjen” som där beskrivs som ”den personliga väckelsens, 
fördjupningens och enande kärlekens linje”.465 Det är ett uttryck som i 
materialet återkommer som en sammanfattande beskrivning av mötenas 
intentioner, särskilt under den period under 1950-talet då många möten 
hölls på olika håll. 

I årskrönikan 1945 i Svenska kyrkans årsbok beskrivs Vadstenamötet på 
följande sätt: ”Ett stort och uppmärksammat möte, där lekmän och präs-
ter bildade en enda arbetsgemenskap, hölls under sommaren i Vadstena; 
grupprörelsens och ’nykyrklighetens’ målsmän möttes här i strävan efter 
andlig gemenskap och gemensam front till beredande av andlig förny-
else.”466 Nykyrklighet kan i det här sammanhanget uttolkas som högkyrk-
lighet, efter att begreppet lanserats i kyrkoherden Viktor Södergrens 
prästmötesavhandling från samma år. Han såg dock nykyrklighet som en 
strömning för kyrkotänkande och kristen livsföring, snarare än en av-
gränsad riktning.467 

Eric Nilsson sammanfattade mötets bakgrund och syfte i en artikel om 
mötet i Linköpings stifts julbok 1945 som att det av praktisk-teologiska 
och historiska orsaker fanns olika riktningar och rörelser inom Svenska 
kyrkan ”vilka av Kyrkans Herre fått liksom var sin särskilda nådegåva 
men också ofta lida av sin särskilda begränsning” men att dessa i stället 
skulle föras samman till positiv samverkan ”med det enda målet för ögo-
nen att till människor bringa Kristi evangelium”. 468  Det innebar att 

                                                
465 Margit Sahlin 20.12.1945 152 MSS SSA. 
466 Hylander 1945, s. 68.  
467 Södergren 1945, s. 253ff. 
468 E. Nilsson 1945b, s. 140. 
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avsikten med mötet inte var att ha ”samförståndskonferenser” för att nå 
konsensus, utan att varje ”rörelse” skulle ta fram sitt omistliga för att 
hjälpa människor till Kristus. Dessa rörelser exemplifierar Nilsson med 
att det bland undertecknarna fanns personer som kunde associeras med 
”’gammalkyrklighet’, ’ungkyrklighet’, högkyrklighet’, ’grupprörelse’ 
o. s. v.”.469 Nilsson menade att mötet och initiativet var så framgångsrikt 
att de församlade glömde bort att tänka på att den som för stunden ta-
lade var det ena eller det andra – i stället skulle saken stå i fokus.  

I Vår Kyrka beskrivs mötet som ”själavårdande” eftersom det inte bjöd 
på ”geniala utblickar över tidsläget eller övermåttan av höga syner och 
översvinneliga stämningar, men […] en våldsamt realistisk erfarenhet av 
sprängkraften och den tidlösa aktualiteten i evangeliets frälsningsbud-
skap”.470 Även denna artikel tar upp att en stor blandning av kyrkliga 
riktningar var samlade, men att detta kom till uttryck genom att de blev 
till ett: ”Det var inte skilda ’riktningar’ av olikfärgad ’kyrklighet’, som 
vid olika programpunkter fick sitt, utan en endräktig lärjungaskara, som 
fick nåden att borra sig in till de kristna kraftkällorna.” I samma anda 
uttrycker Eric Nilsson i SKT att ”man till sist ofta alldeles glömde bort 
att tänka på om den som talade var ’högkyrklig’ eller ’gruppare’ eller 
något annat utan endast var intresserad av saken”.471 Det anger skriben-
ten som ”ett Guds under”. Mötenas intention att omfatta flera kyrkliga 
riktningar framhölls som något betydelsefullt. 

I Karlstads stiftsblad 1945 skrev stiftets biskop Arvid Runestam om det 
han kallar Vadstenamötets enhetslinje. Han framhöll starkt mötets be-
tydelse i fråga om samförstånd: ”Vi lärde av varandra. Och från vilket 
håll vi än kommo: ingen av oss lär nu vilja avvara vare sig Klosterkyrkans 
högtidsstunder eller de personligt hållna möten, där enskilda eller alla 
samfällt på ett närgående sätt ställdes i valet mellan Gud och världen.”472 
Han menade att i och med 1945 års möte hade det blivit tydligt vad 
Vadstenamötena handlade om, nämligen en arbetsgemenskap som inte 
stördes av oliktänkande i synen på kristendomen. Det berodde på att alla 
träffades i samma syfte, nämligen att vittna om frälsningen i Jesus Kris-
tus. När det var en given personlig punkt, i form av avgörelsen att till-
höra Jesus, så blev nästa aspekt också given, menade Runestam. Nämli-
gen att livet som lärjunge till Jesus inte levs ensamt utan i kyrkans ge-
menskap. Vidare skriver Runestam: ”Vi hade ingen kyrkoteori: vi hade 

                                                
469 E. Nilsson 1945b, s. 141; även i E. Nilsson 1945a.  
470 ”Vadstenamötet 1945” VK 1945:33. 
471 SKT 1945:33. 
472 Runestam 1945a, s. 162. 
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varken den gamla eller den nya kyrkosynen aktuell. Men vi hade den 
levande kyrkan närvarande.”473  

Att Runestam såg sig föranledd att så explicit tala om detta kan ha att 
göra med hans egen inställning till samtidens pågående diskussioner om 
kyrkosyner, vilka han i en artikel i Karlstads stiftsblad beskrivit som 
tecken på ”begreppsförvirring”.474 Artikeln om Vadstenamötet i Karl-
stads stiftsblad var ett kraftfullt uttryck för Runestams engagemang och 
positiva inställning till mötena och deras betydelse för både den person-
liga förnyelsen och det kyrkliga; han såg dem som uttryck för den le-
vande kyrkans gemenskap. I frågan om det personliga och det kyrkliga 
tycks Runestam där frondera mot kyrkosyner – kyrkoteorier – som, en-
ligt honom, tonar ned den ”levande kyrkan” till förmån för en syntes 
mellan kyrka och samhälle, där samhällets sekulära hållning ges tolk-
ningsföreträde.475 

Runestam avslutade sin artikel om Vadstenamötet med att de personligt 
hållna vittnesbördsmötena och de högtidliga gudstjänsterna under de 
medeltida valven bildade en enhet. ”Den ’personliga förnyelsen’ kände i 
sin sprödhet ovillkorligen behovet att slutas inne i kyrkans trygga famn. 
Och den ’kyrkliga förnyelsen’ upptäckte, att den blev verklighet först i 
och genom människors personliga avgörelse och beslutsamma inträde i 
lärjungaskap hos Kristus.”476 För den av Oxfordgrupprörelsen präglade 
Runestam var det otvivelaktigt så att de båda leden, det personliga av-
görandet och det kyrkliga lärjungaskapet, var sammanfogade. Oxford-
grupprörelsen, där han då hörde hemma, hade sin konfessionsövergri-
pande ambition med uttalat syfte att inte ta ställning för eller inordna 
sig i någon särskild kyrkosyn.477  

I Östgöta Correspondenten citerades Harry Blombergs anförande vid mö-
tet 1945. Det beskrevs som en höjdpunkt på det ”rikt givande” möte, 
med orden ”Kyrkan måste vara en levande organism” som kan förstås 
som ett uttryck i Oxfordgrupprörelsens tradition – kyrkan som en org-
anism snarare än en organisation.478  

                                                
473 Runestam 1945a, s. 162; Anteckningsbok 1945/Anteckningsböcker efter årtal 3 ARA 
UUB. 
474 Runestam 1945b, s. 223. 
475 Manfred Björkquist hade i en uppsats 1935 givit uttryck för en längtan efter en för-
nyad kultursyntes mellan stat och kyrka. Björkquist 1935, s. 23ff; Blückert 2008, s. 461–
473. 
476 Runestam 1945a, s. 162; Anteckningsbok 1945/Anteckningsböcker efter årtal 3 ARA 
UUB. 
477 Brohed 2005, s. 137ff. 
478 ÖC 6.8.1945. 
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I SvD beskrevs en dag i Vadstenamötet 1946 på ett sätt som framhävde 
enighet och harmoni: 

Från morgnarnas nattvardsgång, genom förmiddagarnas bibelstudium i 
grupper, dagsföredragen av präster och lekmän och kvällarnas gemen-
samma möten med vittnesbörd enligt oxfordgrupp eller frälsningsarmé 
och fram till den liturgiska aftonbönen i högkyrklig stil. Vadstenamötet 
kan exemplifiera de kristnas enighet på ett föredömligt sätt.479  

Återigen framhölls bredden av kyrkliga uttrycksformer som det mest 
framträdande i mötet. 

Uppfattningen att mötena innebar gemenskap inom kyrkan nådde även 
utanför Sveriges gränser. En av de norska gästerna, Stephan Tschudi, 
skrev en krönika om mötet 1946 för den norska läsekretsen. Han me-
nade att 500 personer hade varit på mötet och att det hade utmärkts av 
ett stort engagemang från både präster och lekfolk. Han nämner 
”Vadstena–ånden” (Vadstenaandan) som utmärkande. För Tschudi var 
Vadstenamötet ett utpräglat ”sentrumsforetagande”, vilket kan förstås 
som ett initiativ från den kyrkliga mittfåran. Han nämnde förvisso både 
högkyrklighet och Oxfordgrupprörelsen, men skrev att de mest framstå-
ende ledarna för båda dessa inriktningar saknades.480 

Sammanfattningsvis framhöll flera skribenter att ingen särskild kyrklig 
riktning inom Svenska kyrkan var mer företrädd än någon annan i mö-
tena. De framhöll i stället betydelsen av de olika inriktningarna och att 
sammanförandet av dessa var Vadstenamötenas verkliga styrka. Eric 
Nilsson betonade att mötenas syfte inte hade varit samförstånd utan 
mångfald – med mål och uppgift att hjälpa människor till Jesus Kristus.  

Vadstenamötena – för hela kyrkan 
Det andra perspektivet som återkommer i skildringar av Vadstenamö-
tena är att de betonas som en angelägenhet för hela kyrkan, särskilt 
Svenska kyrkan. Skildringarna är till stor del skrivna av antingen arran-
görer eller deltagare i mötena och sätt att se på saken kan skilja sig åt.  

Ett särskilt exempel på hur Vadstenamötet fick ett visst genomslag i 
Svenska kyrkan i stort är att ärkebiskopen, Erling Eidem, var väl inför-
stådd med mötets betydelse. Vid mötet 1945 läste kyrkoherden David 
Myrgård upp en telegraferad hälsning från ärkebiskopen till 

                                                
479 ”Vadstenamötet förverkligar den kristna gemenskapsidén” SvD 10.8.1946. 
480 ”Glimt fra svensk kirkeliv” Vårt Land 11.9.1946. Några exempel på namn ges inte. 
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Vadstenamötet och dess deltagare.481 Det var vanligt att ärkebiskopen 
sände en hälsning till kyrkliga möten. I det här fallet visar det på att 
Vadstenamötena som frivilligt företag redan hade nått en viss ställning i 
kyrkan. 

I Linköpings stifts julbok 1945 omskrevs mötets kyrkliga ställning, inte 
överraskande, i positiva ord av arrangören Eric Nilsson. Han hävdar att 
Vadstenamötet 1945 borde ”räknas till en av de stora händelserna under 
det gånga året icke blott i vårt stift utan i hela vår kyrka”.482 I en annan 
artikel om mötet spetsar Nilsson ytterligare till det. Där framhåller han 
att mötena ”givit en ny vision av den bedjande och kämpande Kyrkan 
och låtit många människor på ett nytt sätt uppleva rikedomen i Kyrkans 
gemenskap. […] Vår kyrka torde just nu ha en väldigare uppgift och ett 
större ansvar än på länge.”483 Nilsson såg mötena som en stor angelägen-
het för den svenska kristenheten.  

Mötenas betydelse inom Svenska kyrkan framhöll också en av delta-
garna, fil.mag. Dagmar Stake (1903–1991). I Karlstads stiftsblad 1945 
gav hon ett kort referat av årets möte. Bland annat skriver hon att delta-
garna i mötet kom från olika delar av Svenska kyrkan, ”alltifrån den rör-
liga och väckelsebetonade grupprörelsen till den traditionsbundna hög-
kyrkligheten”, allt inom ”vår folkkyrkas ram”. Att olikheterna ”smälte 
samman” och att det därvid blev en ”ny utgångspunkt och gemensam 
plattform för Guds rikes växt inom vår folkkyrkas ram”.484 Vidare berät-
tar hon målande om vittnesbördsmötena på kvällarna ”som de mäktig-
aste under hela mötet” och att dessa tillsammans med gemenskapen i 
completoriet var något ”förunderligt stort”. 

Från kyrkoherden i Vadstena betonades också mötenas betydelse. David 
Myrgård skildrade mötet 1946 i Linköpings stifts julbok 1946.485 Han re-
fererade där vad det årets möte innehållit, vilka psalmer som sjungits 
och vilka som bidragit med olika inslag. Ingenstans nämner han den an-
nars återkommande uppgiften om att det vid de första mötena förekom 
många olika kyrkliga grupper eller riktningar; men det tycks som att han 
är inriktad på att mötet var ett möte i kyrklig gemenskap. Mot slutet av 

                                                
481  ”Vadstenamötets tredje dag” ÖC 4.8.1945; ”Femdagarsmötet i Vadstena” SvD 
4.8.1945; ”Vadstenamötet samlade 400 deltagare” Nytt Liv 1945:16. Ärkebiskopens 
hälsning är omnämnd i tidningsartiklarna, men innehållet i den är inte refererat. 
482 E. Nilsson 1945b, s. 140. Några stycken i årsboksartikeln är identiska med hans artikel 
om mötet i SKT 1945:33 och till den artikeln finns ett utkast med några mindre korrek-
turändringar. E. Nilsson 1945a; Vadstenamötet 1945 av Eric Nilsson 152 MSS SSA. 
483 SKT 1945:33 jmf E. Nilsson 1945b, s. 143. 
484 Stake 1945, s. 161.  
485 Myrgård 1946, s. 121–125. 
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artikeln summerar Myrgård sina intryck och resonerar om vad som be-
tytt mest under 1946 års möte. Han menar att mötet varit så rikt, att det 
inte gick att nämna något enskilt, men betonar ändå gemenskapen i klos-
terkyrkan, och bibelstudierna, där ”under Guds Andes ledning de kristna 
sanningarna och livsfrågorna framstodo i klart ljus”, bikten, bekännelsen 
och avlösningen och de vägledande föredragen. ”Hur än svaren må ut-
falla, ett är visst: Gud var under dessa dagar på olika sätt nära människor 
med sin kallelse, sin nåd och sin välsignelse.” Kyrkoherden i Vadstena 
uttrycker sig av dessa skäl också som nöjd med att församlingen fått stå 
värd för mötet.  

Ytterligare en positiv artikel om årets möte finns i SKT 1946, skriven av 
kyrkoherden i Ekeby, Harry Alm (1904–1993). Han betonar det större 
kyrkliga perspektivet. Alm vill framhålla att dessa Vadstenamöten ”går i 
en riktning, som måste glädja alla dem, som längta efter en kyrklig väck-
else i vårt land” och pekar på de många olika riktningar som där varit 
representerade och att dessa erkänt varandras verkningar.486 Med exem-
pel pläderar Alm för att dessa möten inneburit en kyrklig väckelse med 
bön, bibelstudium, liturgi och vittnesbörd. Enkelhet och uppriktighet 
förefaller vara det som appellerade till Alm, eftersom han samtidigt skri-
ver att man ”lyckats undvika all billig salvelsefullhet”. Samtidigt fram-
håller han hur väl bibelstudiet fungerat som fördjupning. Han menar att 
vid de tidigare mötena var vittnesbördsmötena på kvällarna det som 
upplevdes som mest givande, men vid 1946 års möte framhöll de som 
han frågade att det var bibelstudiet. Därför menade Alm att Vadstena-
mötet var ett ”läsarmöte i ordets bästa mening”. Han associerar mötena 
till 1800-talets frikyrkliga väckelsemöten. 

Under Vadstenamötet 1946 rapporterade SvD att mötet verkade före-
nande mellan de olika kristna grupperna, men också att det spände över 
hela det svenska folket. ”Under intet Vadstenamöte tidigare har väl den 
kristna ekumeniken varit fullständigare än nu.”487 Artikelförfattaren Jo-
sef Oliv påminde om orden skrivna i Vadstenas gamla rådhus, om att 
vara sin trätobroder benägen till vänskap, och skriver att detta stämmer 
väl in på mötet. ”Här finns alla kyrkliga riktningar och fromhetstyper 
företrädda, liksom alla samhällsskikt. Köpmän, grovarbetare och univer-
sitetsfolk, präster och läkare, diplomater och ämbetsmän. Ett tiotal av 
deltagarna bär friherrlig titel. Men alla möts i det kristna broderskapets 
tecken.” Perspektivet är att alla kristna grupper och hela samhällets folk 
är företrädda. Det är ett påstående som går att ifrågasätta, eftersom 

                                                
486 ”Vadstenamötet 1946” SKT 1946:36. 
487 ”Vadstenamötet förverkligar den kristna gemenskapsidén” SvD 10.8.1946. 



 146 

många kristna grupper saknades och hela samhället knappast var före-
trätt. SvD:s beskrivning ger en något missvisande bild av deltagarnas 
sammansättning eftersom mötets deltagarlista visar på en större homo-
genitet än vad tidningen ger sken av. Beskrivningen var snarast ett ut-
tryck för skribentens entusiasm inför mötet, men troligen det intryck 
som mötet givit honom. 

Det kan sammanfattande sägas att i rapporteringen återkommer beto-
nandet av Vadstenamötena som en angelägenhet för hela Svenska kyr-
kan. Skribenterna, ofta själva medverkande eller deltagare, belyser hur 
mötena var en del av efterlängtad väckelse inom den svenska folkkyrkans 
ram. Förhoppningarna för vad Vadstenamötena skulle kunna åstad-
komma för svensk kristenhet var vid det laget stora. 

Sammanfattande diskussion 
I och med de Vadstenamöten till personlig och kyrklig förnyelse som 
hölls 1945 och 1946 hade mötena funnit sin form och blivit välkända i 
sin samtid. Upptaktsperioden med mötena 1943, 1945 och 1946 kän-
netecknades av engagerad planering och förväntansfulla avsiktsförkla-
ringar och mötena kom att locka till sig många personer både som med-
verkande och som deltagare. Förberedelserna och genomförandet sköt-
tes oavlåtligt frivilligt utanför alla slags officiella formaliteter men vissa 
rutiner började etableras. 

Det första mötet hade initierats, planerats och genomförts mitt under 
andra världskriget, vid en tid då det på inget vis var säkert hur det skulle 
gå. När det andra mötet hölls 1945 hade fred ingåtts i Europa men med-
vetenheten om kriget och dess svårigheter levde ändå kvar under senare 
delen av 1940-talet. Trots denna omständighet och att krigets närvaro i 
Sverige på många sätt hade varit påtaglig, inte minst genom de tyska 
trupptransporterna genom Sverige och beredskapsandan, går det ändå 
inte att peka ut något som direkt hänvisar till kriget i något av de tre 
första Vadstenamötena. Däremot är det utan tvekan så att den samför-
ståndsanda som kännetecknade samhällslivet vid den här tiden väl sva-
rade mot mötenas avsikter. 

En samförståndssträvan kännetecknade Vadstenamötena genom ambit-
ionen att sammanföra olika kyrkliga riktningar – eller läger som de ibland 
benämndes – till ett gemensamt sammanhang. Det var inte fråga om att 
överskyla skillnader utan om att få de olika grupperna att mötas och 
upptäcka något i varandras traditioner som man kanske tidigare hade 
upplevt som främmande. Exempel på det är att det betygades av 
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Oxfordgrupprörelsens medlemmar att de uppskattade de högtidliga 
gudstjänsterna och högkyrklighetens folk rördes av de personliga vittnes-
börden. En för alla samlande och i fortsättningen bestående program-
punkt var redan vid de första mötena bibelstudiet.  

Tanken på mötena som en förenande kraft mellan olika kyrkliga inrikt-
ningar kan tolkas ur flera aspekter. Initiativet med mötena och samlingen 
av olika grupper kan, som nämnts, förstås som ett utslag av den under 
andra världskriget dominerande samförståndstanken i Sverige. En annan 
aspekt som märks i internt material från mötena, är att mötena innebar 
ett sammanflöde av en mångfald av idéer, utan initialt samförstånd men 
med kristen uppbyggelse som mål, inom Svenska kyrkans ram.  

Initiativtagarna uttryckte sin ambition så att de önskade samla olika 
kyrkliga riktningar inom Svenska kyrkan. Någon större bredd i fråga om 
kyrkligheter utöver de två i allra första skedet utpekade och väl etable-
rade grupperna Oxfordgrupprörelsen och högkyrkligheten kom inte att 
bestå som påtaglig, men arrangörerna uttryckte alltjämt under perioden 
det som avsikt och även en önskan. I pressens rapportering från mötena 
framhölls fortfarande vid denna tid inslag från Oxfordgrupprörelsen och 
högkyrkligheten som något signifikant.  

Andra kyrkliga riktningar, som till exempel EFS, inom Svenska kyrkan 
eller andra samfund fanns överhuvudtaget inte med ens från början. Mö-
tena kan därför inte i bredare bemärkelse benämnas ekumeniska – de får 
karakteriseras som inomkyrkliga så till vida att andra kristna samfund, 
frikyrklighet eller andra, inte var representerade i mötena.  

Vad gäller det svenska kyrkolivet allmänt finns det tecken på att 
Vadstenamötena fungerade inspirerande. Ett exempel, utöver de vitt-
nesbörd som nämnts ovan i avsnittet om mötenas betydelse för ”hela 
kyrkan”, är att Valter Lindström, SKD:s direktor, i ett brev redan 1946 
nämner en önskan inom Diakonistyrelsen att göra den SKD-anknutna 
bönegemenskapen Ansgarsringens sommarmöte i Åre till en nordlig 
motsvarighet till Vadstenamötet.488 

När det första Vadstenamötet hade ägt rum 1943 uppkom naturligen en 
diskussion om fortsättning, men, trots att mötet hade varit lyckat, blev 
resultatet av övervägandena att vägen tycktes osäker; det blev inget möte 
1944. Tanken på en fortsättning levde ändå kvar hos dem som var mest 
engagerade. Det kan uttryckas så att en allmän fråga väcktes vid denna 
tidpunkt, den som Sharken Simon menar motiverar ett tredje stadium i 

                                                
488 Valter Lindström t. Hjalmar Brundin 12.2.1946 E1:12 DirA SKDA RA. 
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organisationers liv, specifikt de idéburna, om hur man skulle kunna 
bygga vidare för att sådana organisationer – i detta fallet dessa möten. 
Hur skulle de kunna bli genomförbara på sikt?489 Den frågan, menar hon, 
skulle inom detta tredje stadium av organisationers utveckling leda till 
ett aktivt handlande, uttryckt som ’bygga’ (eller möjligen ’förankra’) och 
’växa’ (ground and grow). En fråga om fortsättning styrd av en sådan vil-
jeyttring skulle för Vadstenamötenas del innebära en förhoppning om 
att vara på rätt väg med den form för frivilliga och idéburna möten som 
etablerats under de tre första mötena så att de skulle kunna fortsätta 
framöver.  

Så kom det att bli. Förberedelser för ett möte 1947 inleddes redan under 
hösten 1946. Arrangörerna utgick från den form på de tidigare mötena 
som uppenbarligen ansågs framgångsrikt etablerad men kom då att välja 
ett sätt att ’växa’ som innebar lokal spridning av möten.490 Inget möte 
förlades 1947 till Vadstena. I stället hölls flera möten på andra orter. 

Grunden för fortsättningen var den skrivelse som efter de tre första mö-
tena utgick i mitten av oktober 1946 från en mindre krets, undertecknad 
av Margit Sahlin, till dem som får förmodas vid den tidpunkten tillhörde 
arbetslaget. Den innehåller inte några utförliga reflektioner om den 
gångna sommarens möte, men väl en bestämd avsiktsförklaring att inte 
samla till något stort gemensamt möte påföljande sommar utan i stället 
skjuta på det till året därpå, 1948. De organiserade Vadstenamöten på 
andra platser som blev av år 1947 kommer att inledande redovisas i nästa 
kapitel.  

  

                                                
489 Sharken Simon 2001 s. 6: ”How can we build this to be viable?”. 
490 Sharken Simon 2001, s. 6: ”The Ground and Grow stage has a mundane feel of ’taking 
care of business’; but it also has numerous enticing intersections, choices and challenges.” 
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Förstasidorna på inbjudan till mötena i Vadstena 1951, Söderköping 1952, Medevi 1957 
och Strängnäs 1958. Likheten mellan dem är framträdande, samtidigt som utformningen 
skiljer sig åt. (VMA LSB) Foto: författaren.  
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5 
Expansion och stabiliserande 

1947–1959 

nder senare delen av 1940-talet hade mötena kommit in i en ny 
fas, i och med att de hade funnit en livskraftig form som kunde 
upprepas. Samtidigt ville arrangörerna befästa mötenas ställning 

i vidare kretsar. I upptaktsmötena inför 1947 växte tanken fram att det 
var viktigt med en spridning över landet med möten på lokal bas i den 
form och det innehåll som hade lyckat så väl. Utgångspunkten var fort-
farande den från mötenas början bärande tanken att skapa en rörelse som 
skulle vara en mötesplats för personer som ingick i olika kyrkliga läger. 
Det innebar att arrangörerna kom att satsa på självständiga lokala möten 
för åren 1947 och 1949, riktade till deltagare från de särskilda stiften, 
medan tanken var att sommarmötena i Vadstena skulle äga rum vartan-
nat år.491 Nästa möte skulle således äga rum där 1948. Från och med 
1950 kom dock det centrala sommarmötet att hållas årligen i Vadstena, 
från 1955 på Medevi brunn. I slutet av perioden blev lokala möten av 
Vadstenamötestyp allt mer sällsynta för att i och med år 1960 helt för-
svinna, förutom separata möten i Lund som pågick till 1980-talets bör-
jan.  

Det organisatoriska uppbyggandet av mötesverksamheten pågick till slu-
tet av 1950-talet. Idén att sprida mötena till olika platser levde kvar un-
der hela perioden, om än efterhand i minskad omfattning – det sista lo-
kala mötet hölls sommaren 1959 på stiftsgården Stjärnholm i Strängnäs 
stift.  

Under 1950-talet skedde omfattande förändringar i det omgivande sam-
hället och inte minst i kyrkan, särskilt under decenniets senare del. Inre 
såväl organisatoriska som innehållsmässiga förändringar av Vadstenamö-
tena liksom yttre allmänt kyrkliga förändringar i slutet av 1950-talet är 
motiv för att i undersökningen sätta en bortre periodgräns vid decenni-
eskiftet 1960. Flytten till Medevi 1955 påverkade inte mötets 

                                                
491 ”Sommarens möten för ’personlig och kyrklig förnyelse’” 114 MSS SSA. 
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uppläggning och innehåll nämnvärt och kan därför inte uppfattas som 
en gräns. På sätt och vis är det samma möte som fortsätter efter en 
mindre namnändring som skedde 1959. Eftersom mötesverksamheten 
därefter pågår utan påtagliga förändringar och med ett visst organisato-
riskt stelnande är det möjligt att räkna tiden från 1960 fram till 1985 
som Vadstenamötenas slutfas. Tiden från och med 1960 kommer att 
behandlas i nästa kapitel. 

Inom kapitlet kommer följden av möten från 1947 fram till och med 
1959 att behandlas inom varje tema som utgör huvudrubrikerna med-
verkande, deltagare och innehållsliga teman. 

Oro i världen och svensk kyrklighet i brytpunkt 
I världen är 1950-talet en tid av kallt krig mellan Öst och Väst, med 
kapprustning och terrorbalans.492 Det var också en tid av påtagligt sam-
arbete efter krigsåren: Förenta Nationerna grundades 1945 och Kyrkor-
nas Världsråd kom till 1948.  

Det neutrala Sverige präglades av folkhemsbygge, en stark socialdemo-
krati och en genomgripande modernisering. En ny religionslagstiftning 
gjorde det möjligt att träda ur Svenska kyrkan utan att träda in i något 
annat samfund. Religionsfrihet uppfattades som frihet från religion sna-
rare än rätt till annan religion än majoritetens. Utmaningarna för kyrkan 
i Sverige under 1950-talet var flera frågor som behandlades i pågående 
kyrkopolitiska turer, till exempel frågan om relationen mellan stat och 
kyrka.493 Under perioden, liksom under större delen av 1900-talet, på-
gick den diskussionen. Även om frågan var aktuell under flera decennier 
blev det inte förrän efter 1958 års utredning om frågan som debatten 
accentuerades. Kyrka-stat-frågan vållade dock aldrig någon större nega-
tiv debatt för kyrkans del under den här perioden.494 

Om 1940-talet hade inneburit en tid av uppgång för Svenska kyrkan 
kom 1950-talet att sammantaget innebära motgångar. Orsakerna till 
detta var flera, inte minst det att kontroversiella frågor väcktes. De tre 
mest kända för omvärlden handlade om filosofisk kritik, skandal kring 
en biskopstillsättning och frågan om kvinnors tillträde till prästämbetet. 
Till detta kom en rad mindre, men för Svenska kyrkan förtroendeskad-
liga händelser som skakade relationen mellan kyrka och folk i grunden. 
När 1950-talet var slut skulle de på 1940-talet formulerade och 

                                                
492 Nordin 2005, s. 243–312; Kumm 2006; Gaddis 2015. 
493 Sandahl 1986, s. 12ff; Ekström 2003, s. 77–101. 
494 Dahlgren 1985, s. 214; Brohed 2005, s. 276–281. 
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samlande orden ”den svenska linjen är den kristna linjen” att framstå som 
bleka nostalgiska ord från en flydd tid.495 

Det som först dök upp var en filosofisk kritik mot kristen, institutional-
iserad tro. Vid decenniets ingång hade filosofiprofessorn Ingemar Hede-
nius bok Tro och vetande publicerats (1949) och den kom att diskuteras 
flitigt i det offentliga.496 Ett nytt kritiskt diskussionsklimat växte fram 
och även om Hedenius och tro- och vetandediskussionen vid decenniets 
början var ett lokalt Uppsalafenomen hade den ändå visat att det gick 
att öppet ifrågasätta och kritisera kyrkan på ett sätt som tidigare inte 
förekommit. Hedenius utmanade kyrkan med en kraftig kritik av teolo-
ger, biskopar och institutionaliserad tro; han menade att religion i all-
mänhet och kristendom som han mött den i svensk luthersk teologi i 
synnerhet innehöll påståenden som det inte fanns skäl att hålla för sanna. 
Teologerna gick givetvis i svaromål, men det allmänna intrycket var att 
kyrkan inte lyckades ge något starkt svar på den vassa kritiken.497 Den så 
kallade Hedeniusdebatten kom att öppna för att diskutera kristen tro 
och religionens plats i samhället på ett mer kritiskt sätt än tidigare.498  

Några år in på 1950-talet briserade det som för eftervärlden kommit att 
bli känt som Helanderfallet. Det skakade om kyrkan och gav negativ 
publicitet.499 Det handlade om Gustaf Auléns (1879–1977) efterträdare 
på biskopsstolen i Strängnäs, uppsalaprofessorn Dick Helander (1896–
1978), som hade vigts till sitt ämbete i mars 1953. Rykten började spri-
das i samband med hans tillträde om att den nye biskopen inför bis-
kopsvalet skrivit och skickat anonyma brev med nedsättande omdömen 
om andra kandidater i valet. Helander dömdes mot sitt nekande för äre-
kränkning av Uppsala rådhusrätt och avsattes från biskopsämbetet. Do-
men fastställdes året därpå av Svea hovrätt.  

Efter beviljad resningsansökan till Högsta domstolen 1961 upphävde 
hovrätten avsättningsdomen. Helander befanns dock alltjämt skyldig 

                                                
495 Brohed 2005, s. 168f. Parollen ”den svenska linjen är den kristna linjen” hade formu-
lerats samfällt av representanter för kyrkomöte och riksdag i november 1941 och tolka-
des som att grundvalen i det svenska folkets sammanhållning under kriget var den kristna 
humanismen. Sven Thidevall har beskrivit skeendet med negativ publicitet som Svenska 
kyrkans ”förlorade pressoffentlighet”. Thidevall 2016, s. 203–206. 
496 Hedenius 1949; Lundborg 2002, s. 57–92. I sammanhanget kan chefredaktören Her-
bert Tingstens hyllande recension i DN nämnas, där Tingsten ger Hedenius ett starkt 
stöd i religionskritiken, med den talande rubriken ”Lysande religionskritik”. Tingsten i 
DN 21.5.1949. Lundborg 2002, s. 94f. 
497 Lundborg 2002, s. 76–92;96–100; 251ff; Brohed 2005, s. 207; 400ff.  
498 Brohed 2005, s. 207; 400ff. 
499 Lundborg 2002, s. 251f; Brohed 2005, s. 207f; Jonson 2011, s. 352f. Helander gav 
sin syn på saken i boken Oskyldigt dömd 1957. Helander 1957. 
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och han dömdes till dagsböter.500 Förutom en stor medial debatt ledde 
Helandermålet till reflektion inom Svenska kyrkan över problemet att 
kyrkan själv inte hade någon egen instans för att bedöma biskopars lämp-
lighet.501 

Det dominerande inslaget i diskussionerna kring kyrkliga förhållanden 
på 1950-talet var debatten om huruvida prästämbetet skulle öppnas för 
kvinnor, vilket kyrkomötet beslutade 1958. Vägen dit hade inneburit en 
allt hetsigare debatt med stark polarisering inom kyrkan som följd.502 

Beslutet 1958 om att öppna prästämbetet för kvinnor blev upprinnelsen 
till en långdragen och infekterad diskussion inom Svenska kyrkan mellan 
dem som accepterade beslutet och dem som inte gjorde det. I och med 
frågans oomtvistliga betydelse i 1900-talets svenska kyrkohistoria är det 
av väsentligt intresse att undersöka hur den hanterades i arbetet med 
Vadstenamötena, eftersom mötenas ursprungliga och bestående ambit-
ion var att verka enande och förenande inom Svenska kyrkan. Inte ovän-
tat kom den vattendelande frågan i den kyrkliga debatten också att mär-
kas av i mötenas sammanhang, om än inte i öppen debatt.503 

Sammantaget gav allt detta förluster i anseende och förtroende i relat-
ionen mellan Svenska kyrkan och det svenska folket. Kyrkan var natur-
ligtvis inte passiv i att söka förbättra situationen; tanken på något slags 
enhet mellan folk och kyrka var ännu inte avfärdad. Kyrkan behövde 
finna ett nytt sätt att vara folkkyrka i det stabilt växande och alltmer 
ekonomiskt trygga folkhem som Sverige successivt blev under 1950-ta-
let. Det var inte nog att kyrkan bekände sig till folket, folket skulle också 
bekänna sig till kyrkan, menade biskop Gunnar Hultgren (1902–1991, 
slutligen ärkebiskop).504  Steg i den riktningen togs under 1950-talet. 
Med influenser från Svenska kyrkans egen historia genom ungkyrklig-
hetens folkkyrkoprogram och med inspiration från kontinenten med 
brittiska och tyska industrimissioner och franska arbetarpräster bildades 
den socialetiska delegationen på initiativ av biskopsmöte och Diakoni-
styrelsens sociala utskott. Den var verksam under åren 1955–1972 och 
hade till uppgift att utbilda, skapa kontakter och hitta nya former för 

                                                
500 Lundborg 2002, s. 251f; Brohed 2005, s. 207f; Jonson 2011, s. 352f; Karlberg 2019, 
s. 125–129. 
501 Brohed 2005, s. 208. 
502 Sandahl 1993, s. 13–32; Lundborg 2002, 251f; Brohed 2005, s. 208ff; Lundstedt 
2008, s. 127–132. 
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504 Hultgren 1957, s. 22f; Sandahl 1986, s. 9–13; Lundborg 2002, s. 251f; Brohed 2005, 
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kyrkligt arbete i det växande industrisamhället.505 En ytterligare mötes-
plats som tillkommit i den här fasen var S:ta Katharinastiftelsen, grundad 
1950 av Margit Sahlin, centralt verksam för Vadstenamötena i deras 
första fas. Den syftade redan från början till att vara en plats där kyrka 
och samhälle kunde mötas.506 Även Vadstenamötenas planeringsgrupp 
möttes, som vi ska se, vid något tillfälle i stiftelsens lokaler på Sparre-
holms slott.507 Vadstenamötena innebar med sina idéer om enande och 
om uppbyggelse ett uppenbart bidrag till byggandet av tidens svenska 
kyrka. 

Förberedelser  
Organiserandet av arbetet med Vadstenamötena under perioden skedde 
vid många förberedande möten och det utmärks av anpassning och prö-
vande genom fortlöpande samtal som till stor del kan följas i tillgängliga 
arkiverade handlingar. Dokumentationen redovisar samtalen inom grup-
pen arrangörer som utformades som ett arbetslag (här genomgående kal-
lat planeringsgrupp) och som möttes för förberedelser flera gånger inför 
varje möte. Det rörde sig inte bara om de praktiska arrangemangen utan 
hela tiden också om avsikterna med mötena och hur de skulle kunna 
förverkligas. Skiljaktigheter och konfliktfrågor som förekom visar på en 
levande debatt. Kyrklig praktik och positionering var under dessa decen-
nier under omvandling. 

Samrådsmöte på Lejondal inför 1947 

De som grep sig an uppgiften att organisera ett nytt möte 1947 efter det 
som hållits i Vadstena 1946 förefaller inte ha varit beroende av någon 
vid tidigare möten upplagd långsiktig plan för Vadstenamötena eller för 
hur förberedelserna allmänt skulle läggas upp. I mitten av oktober 1946 
utgick en skrivelse, undertecknad av Margit Sahlin, till den mindre 
grupp som kommit att bli den innersta kärnan av mötenas organisatörer, 
planeringsgruppen.508 Det var bestämt att det inte skulle anordnas något 
gemensamt möte under den kommande sommaren. Den ”tidigare 

                                                
505 Sandahl 1986, s. 14f; 184–192; Lundborg 2002, s. 252; Brohed 2005, s. 202ff. 
506 Sahlin & Åhlstedt 2000, s. 37; Lundborg 2002, s. 252.  
507Margit Sahlin t. Torsten Ysander 15.11.1950 2:40 TYA ViLA; Torsten Ysander och 
Arvid Runestam t. ”medarbetarna i ’Vadstenalaget’” 114 MSS SSA. 
508 ”Några ’Vadstena-arbetare’ var för en tid sedan samlade…” t. Arvid Runestam; Nils 
Oderstam; Eric Nilsson 18/19.10.1946 153 MSS SSA; Margit Sahlin t. Bengt Jonzon 
19.10.1946 IIIa9 BJAH HLA. 



 156 

principen” anfördes om att ett större möte skulle arrangeras varannan 
sommar. Formuleringen om tidigare princip i fråga om större möte 
vartannat år återkommer också i en skrivelse i början av 1947, som upp-
manar till att börja förbereda sommarens olika möten.509 Den omtalade 
principen var dock inte så fast, eftersom uppehåll vartannat år vid det 
laget bara inträffat en gång och då inte som uttalat mål, utan som resultat 
av vissa samverkande orsaker. Sedan hölls möte både 1945 och 1946. 
Varken varje eller vartannat år var i själva verket någon särskilt stark 
princip. Möte skulle komma att äga rum 1947 – om än inte i Vadstena.  

Just i avsikt att planera för sommaren 1947 kallade några personer, en 
planeringsgrupp, till överläggningar på Lejondals slott, som från 1944 
ägdes av Stockholms stadsmission, i Upplands Bro vid månadsskiftet ja-
nuari/februari för att förbereda ”en mängd olika aktioner i sommar”.510 
Här föreslås att möten för både stift och församlingar borde ordnas. In-
gången till arbetssättet var tecknad så i skrivelsen att så många som möj-
ligt skulle bidra och känna ”arbets- och bönegemenskap”, även om arbe-
tet sedan skulle kunna ske i mindre lag. Tanken var dock att någon form 
av centralstyrning ändå skulle förekomma och att motton, texter och 
ämnen skulle fastställas gemensamt. Förhoppningen var att Lejondals-
mötet skulle samla ett 50-tal personer. 

Vid det här laget bestod planeringsgruppen enligt tillgänglig doku-
mentation av högst tio personer, i praktiken något färre aktivt verk-
samma. Inför samrådsmötet på Lejondal verkar den med ett brett ut-
skick ha varit angelägen om att gruppen skulle expandera kraftigt, inte 
minst av det skälet att man redan från början tänkte sig att arrangera 
flera möten under den kommande sommaren. Ju fler som engagerades, 
desto rikare menade man att mötesverksamheten borde bli. Samtidigt 
verkar planeringsgruppen ha varit överens om att även om det fortsätt-
ningsvis skulle ordnas lokala möten så skulle gruppen hållas informerad 
om dessa.511  

Den deltagarlista som finns bevarad från Lejondalsmötet visar att perso-
ner från Svenska kyrkans samtliga stift och tre personer från vardera Fin-
land respektive Danmark deltog. Inalles deltog i mötet 77 personer av 

                                                
509 Carl Hamilton m.fl. ”De tre ’Vadstenamöten för personlig och kyrklig förnyelse’[…]” 
153 MSS SSA. 
510 ”Några ’Vadstena-arbetare’ var för en tid sedan samlade…” 18/19.10.1946 153 MSS 
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1947. 
511 Harry Blomberg, anteckningsbok 532 C:2 HBA UUB. 
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de nära nog 150 som hade kallats enligt förteckningen över inbjudna.512 
Av förteckningen framgår att knappt 30 var kvinnor och omkring 40 var 
kyrkligt anställda. Önskan om social spridning i fråga om mötesdelta-
garna infriades inte vad gällde den stora planeringsgruppen; bland de tit-
lar som är antecknade är det ett fåtal som visar något sådant även om 
enstaka titlar som köpman, instrumentmakare, järnhandlare, skolkökslä-
rarinna och husmor kan nämnas.513 

Hur viktig tanken om social spridning var för mötena i stort, inte bara i 
fråga om planeringsgruppen framgår av planeringsdiskussionerna. Lejon-
dalsmötet 1947 innebar som sagts att planeringsgruppen ville arbeta för 
att liknande möten anordnades på olika platser i landet men också att 
gruppen liksom inför tidigare hållna möten reflekterade över det sociala 
spektrumet. Man konstaterade att breddning måste ske, och ett led i det 
var just att inte samla till något stort gemensamt möte i Vadstena utan i 
stället anordna mindre möten runt om i landet, för att ”öka verknings-
kretsen både socialt och geografiskt”.514  

Så hade en uppmaning formulerats redan i förberedelserna till Lejon-
dalsmötet: ”Det är viktigt att vi till den dagen inte bara tänker över in-
nersidan utan också tänker ut namn på önskade deltagare i den stora 
lagsamlingen, representerande olika kretsar ur geografisk, social och 
kyrklig synpunkt.”515 Innersidan var innehållet, programmets utformning 
med allt vad det kan innebära i fråga om motto, bibeltexter, föredrag, 
gudstjänster och böner. Det andra ledet, om deltagarna, handlade om en 
önskan att gruppen av intresserade mötesarrangörer inte skulle utgöra 
en för snäv grupp. Margit Sahlin fick sig namnförslag tillsända. Bland 
dem finns några kända präster och lekmän, ibland omnämnda med en 
kommentar om deras kyrkliga inriktning. Där nämns även lekmän med 
stor social spännvidd, från Bondeförbundets riksdagsman Ivar Persson 
(1901–1979) i Skabersjö till en snickare som kommenteras som ”röd 
broder”.516 Sammantaget visar de uppemot 20 olika namnförslagen att 
man ville bredda mötena och inkludera så många som möjligt – socialt 
och kyrkligt. Sahlins korrespondens med biskopen i Luleå Bengt Jonzon 
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visar också att hon efterlyste mer ”Caux-folk”, vilket avsåg Oxfordgrup-
panhängare, och Jonzon föreslog några namn han trodde kunde nå ”ut-
anför vanlig borgerlig medelklass”.517 Någon diskussion om klass åter-
kommer inte senare i materialet. 
På många sätt återkom tanken på breddning vid Lejondalsmötet. Förfat-
taren Harry Blomberg noterar i sina bevarade anteckningar från mötet 
att man talat om att rekryteringen behövde breddas. Han uttrycker det 
så att arbetare, lärare, industrimän och bönder behövdes till mötet. Han 
nämner också behovet av ett internationellt perspektiv, allt i enlighet 
med Oxfordgrupprörelsens tankar.518 

Under Lejondalsmötet hölls dessutom flera föredrag som var inriktade 
på att bygga upp gemenskapen kring arbetet. På programmet fanns sam-
tal angivna med rubrikerna ”Laggemenskap och lagarbete” och ”’Vadste-
naarbetets’ fortsättning”.519  

När det gäller genomförandet av dagarna på Lejondal finns Bengt Jon-
zons knapphändiga dagboksanteckningar och något fylligare sådana efter 
Harry Blomberg. Det är emellertid svårt att avgöra om Blombergs an-
teckningar, som ibland uppenbarligen är tagna vid föredrag, noterar vad 
som sades eller om det är författarens egna reflektioner. Blomberg är 
dock den som skriver utförligast, varför bilden av mötet som förmedlas 
i det följande i huvudsak är baserad på hans anteckningar.  

Inledningsanförandet vid Lejondalsmötet som hölls av Runestam an-
tecknas av Blomberg ha rubriken ”Föröka vår tro!” och det handlade om 
att se Guds rike, för där är verkligheten. Kvällen avslutades, efter afton-
bönen, med att den lilla planeringsgruppen samlades. Blomberg skriver 
att de närvarande där var Arvid Runestam, Margit Sahlin, Eric Nilsson, 
Bengt Jonzon, Harry Blomberg, Hjalmar Brundin, Lennart Segerstråle, 
Knut Ericson och Simon Lüders.520 De ska då ha talat om vad laggemen-
skapen innebar, vilka problem som kunde finnas och vägen ur dem. Av 
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de nämnda personerna är det en övervikt av sådana med rötter i Oxford-
grupprörelsen.521 

Dagen därpå, fredagen den 31 januari, utanför programmet som började 
med morgonbön kl. 8.30, har Blomberg skrivit ”8. Teammöte”.522 Om 
detta är samma grupp som den lilla planeringsgruppen framgår inte, men 
eftersom team i Oxfordgrupprörelsessammanhang motsvarade plane-
ringsgrupp får det antas att det var innebörden av Blombergs uttryck.523 
Även på lördagsmorgonen den 1 februari kl. 8 hölls enligt Blomberg ett 
sådant ”teammöte”, en samling med planeringsgruppen. Vid den note-
ringen har Blomberg gjort en del anteckningar från lördagseftermid-
dagens samtal om Vadstenamötenas fortsättning. Bland annat uttolkar 
han orden ’personlig och kyrklig’. Om ’personlig’ skriver han först att 
det måste finnas en plan för att väcka hela Sverige till tro. Om ’kyrklig’ 
frågar sig Blomberg i anteckningarna om detta ska stanna inom kyrkan 
och handlar om vad ”skulle vi göra, om det berodde på oss?”524 Det kan 
tolkas som att de engagerade skulle se på kyrkan som att hennes framtid 
var avhängig deras kraft och arbete. Samlingen som diskuterade 
Vadstenamötets väg framåt förefaller utifrån Blombergs anteckningar ha 
uppehållit sig vid strategier för att nå så många som möjligt. Noterat hos 
Blomberg finns att kyrkoherden i Längbro Berndt Bäcklund (1903–
1982) vid det tillfället föreslagit ett möte i Örebro.525 

På mötets sista dag hölls ytterligare ett samrådsmöte. Om detta hölls 
med planeringsgruppen eller med hela den församlade skaran framgår 
inte av Blombergs anteckningar men det troliga är att det rör sig om en 
mindre samling med planeringsgruppen. Om det mötet har Blomberg 
antecknat ett antal punkter som man tycks ha enats om. Det handlade 
mest om rent praktiska saker, som att mötena skulle syfta till ett fördju-
pat personligt andaktsliv och ge konkreta råd i andaktslivet. Blomberg 
betonade i sina anteckningar gemenskapen inom samrådsgruppen: ”vi är 
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anknutna biskoparna. Rosenberg 1992, s. 160–180; B. Brodd 2004, s. 144f. Både den 
finlandssvenske konstnären Lennart Segerstråle (1892–1975) och författaren Harry 
Blomberg hade kontakt genom Oxfordgrupprörelsen och Segerstråle ingick i det fin-
ländska så kallade kulturteamet. S. Ekstrand 1993, s. 164ff. 
522 Harry Blomberg, anteckningsbok 532 C:2 HBA UUB. 
523 Hur Oxfordgrupprörelsen organiserade sig, se exempelvis S. Ekstrand 1993, s. 100ff. 
Jarlert 1995, s. 276–291. 
524 Harry Blomberg, anteckningsbok 532 C:2 HBA UUB. 
525 Harry Blomberg, anteckningsbok 532 C:2 HBA UUB. 
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ett stridsförband, alla har ansvar för alla” och, med parafras på kung Karl 
XV:s valspråk, ”lag skall med lyssnande byggas”.526 

Sammantaget kan sägas om Lejondalsmötet att resultatet var att grup-
pen med ansvar för planeringen för mötena växte betydligt och att de 
församlade nu menade att de tillsammans hade en viktig uppgift för kyr-
kan och kristenheten i stort. Planeringsgruppen ville också ha kontroll 
över alla de samlingar som framledes skulle ske inom Vadstenamötenas 
ram – även lokalt. Det blev på så sätt en bestämd planeringsgrupp som 
kom att styra en samlad mötesidentitet. Utifrån Sharken Simons organi-
sationsmodell kan det uttryckas som att det i hög grad var fråga om att 
stabilisera verksamheten med upprepade möten och att såväl planering 
som genomförande fick en fastare utformning.527 

Efter Lejondalsmötet 
Efter samrådsmötet på Lejondal gick arbetet vidare i en mindre plane-
ringsgrupp. Hur sommaren skulle gestalta sig med möten var då ännu 
inte avgjort. I en skrivelse undertecknad av Sven Danell och Margit Sah-
lin från den 20 mars 1947 påpekar de att man inte tänkt sig något stort 
möte det året, men att de såg kallelsen ifråga om Vadstenaarbetet som 
”ofrånkomlig”. De tänkte sig därför något mindre möte inriktat på Stock-
holms stift och Uppsala ärkestift, kanske tillsammans med Linköpings 
stift där sådana planer också kan finnas.528 

Ett exempel på att Vadstenamötena var i en stabiliserande formativ fas 
framgår av vad Berndt Bäcklund skrev till Margit Sahlin. Han meddelade 
att han vill gärna delta i arbetet med ett sommarmöte och han betonade 
dess betydelse: ”Ansvarsgemenskapen och den frivilliga förpliktelsen till 
förbön vill jag med glädje påtaga mig. Jag har blivit övertygad om att 
’Vadstena-linjen’ är en Guds gåva till vår kyrka i denna kritiska tid.”529 
Även Harry Blomberg uttryckte sin positiva inställning till mötena och 
betydelsen av att vara engagerad i dem, eftersom dessa ”gäller något 
mycket mer än församlingen, folket, landet”.530 

Mötesplaneringen för sommaren 1947 fortsatte. Planeringsgruppen kom 
fram till att planera mindre samlingar på olika håll i landet och för 
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närmare diskussion om det inbjöds till ett möte i Ersta prästgård den 26 
mars 1947. På inbjudningslistan stod 20 personer med, alla med posta-
dress i Uppsala eller Stockholm med omnejd, nästan alla kyrkligt an-
ställda och hade figurerat i Vadstenasammanhangen tidigare.531 Ett antal 
svarsbrev på en förfrågan från Margit Sahlin att ingå i en särskild plane-
ringsgrupp för att ta ansvar för ett planerat sommarmöte i Södertälje 
finns bevarade. I flera av breven nämns att den skulle mötas på Ersta den 
19 maj och planera; ett sådant planeringsmöte skedde sannolikt också, 
även om det inte finns någon bevarad dokumentation.532 

I ett brev daterat den 11 april till Carl Hamilton skriver Sahlin om två 
möten som planeras till sommaren, ett för Stockholms del i Södertälje 
den 20 till 24 augusti och ett i Lunds stift, på stiftsgården Ekliden den 
11 till 13 augusti. I brevet tackar Sahlin även ja till att dessförinnan 
komma till ett samrådsmöte i Linköping i april.533 Från ungefär samma 
fas av planeringen finns ett utkast till skrivelse bevarat i Sahlins arkiv och 
av det framgår att fyra möten var planerade för sommaren 1947, alla för 
att försöka nå ut till fler deltagare. De möten som nämns är det på Ekli-
den för Lunds stift, ett i Söderköping för Linköpings stift, det nyss-
nämnda i Södertälje för Stockholms stift och därtill ett i Örebro för 
Strängnäs stift. I skrivelsen understryks hur de tre tidigare mötena i 
Vadstena varit till stor välsignelse och att det planeras ett stort möte där 
för hela landet 1948.534 Mötet för Lunds stift 1947 hade först planerats 
till Ekliden, sedan Röstånga, fyra mil norr om Lund, men det mötet blev 
överhuvudtaget inte av. De möten som verkligen genomfördes var tre: 
de i Söderköping, Södertälje och Längbro, Örebro.  

Som ett exempel på hur planeringsverksamheten arbetade kan nämnas 
ett genomarbetat programförslag rubricerat ”Tilltänkt, aldrig hållet möte 
i Röstånga 1947”, som uppges ha varit tänkt att hållas den 11 till 13 
augusti.535 Det föreslagna dagsprogrammet skilde sig inte nämnvärt från 
de tidigare Vadstenamötena: mässa på morgonen, bibelstudium på för-
middagen och samtal på eftermiddagen. Något tema fanns inte inskrivet 

                                                
531 Sven Danell och Margit Sahlin 20.3.1947 153 MSS SSA; ”Förteckning över inbjudna 
till Ersta” 153 MSS SSA. 
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i förslaget, bara signalorden ”personlig och kyrklig förnyelse”. De som 
stod som undertecknare till inbjudan hade varit med tidigare, nämligen 
Margit Sahlin, kyrkoherden i Östra Sallerup Henrik Hägglund (1907–
1979) och Johannes Stoltz. Därtill fanns också biskopen i Lunds stift 
med, Edvard M. Rodhe (1878–1954), samt kyrkoherden i Konga, Lunds 
stift, Wilhelm Schröder (1897–1972, slutligen kyrkoherde i Vantör och 
kontraktsprost i Brännkyrka), stiftsadjunkten Inge Löfström (1914–
2011, slutligen kyrkoherde i Eslöv) och socialsekreteraren och prästen 
Ingmar Stoltz (1915–1998, slutligen kyrkoherde i Botkyrka). Som med-
verkande talare nämns ytterligare två präster, nämligen komministern i 
Norra Åsum Sven-Åke Rosenberg (1909–1993, slutligen komminister i 
Klippan, Vedby och Västra Sönnarslöv) och komministern i Bonderup 
Gunnar Åkesson (1910–1984, slutligen kyrkoherde i Allerum). Sam-
mantaget utgör dessa personer en bredd av olika kyrkliga riktningar. Mö-
tenas fortfarande bestämt uttalade ambition kommer här till uttryck i 
att sammanföra olika delar av Svenska kyrkan med bredd av kyrkligheter 
men också att legitimera mötet genom representation av höga officiella 
företrädare, även biskopar. Av någon anledning blev alltså inte det pla-
nerade mötet i Röstånga inte av. 

Samrådsmöte på Borgen inför 1948  
Som arrangörerna aviserade redan efter det stora sommarmötet i 
Vadstena 1946 skulle nästa möte äga rum 1948. Planeringen tog fart 
under hösten 1947, när det kallades till ett större planeringsmöte på Bor-
gen den 8 och 9 januari 1948.536 Sett till när svaren på inbjudan kom, 
utgick kallelsen till samrådsmötet i mitten av december 1947. Under-
tecknare var för Vadstenamötena fyra tidigare kända personer: Arvid 
Runestam, Sven Danell, Eric Nilsson och Margit Sahlin. I inbjudan fö-
reslår de att något som de kallar ett stormöte skulle hållas Vadstena 4 
till 8 augusti.  

Margit Sahlin ville ha en representant från biskopskollegiet med i mö-
tesplaneringen. Inför samrådsmötet på Borgen skrev hon ett personligt 
brev till biskop Torsten Ysander, daterat i slutet av december 1947. Där 
uttrycker hon en förhoppning om att biskopen såväl skulle kunna när-
vara vid planeringsmötet, som han hade fått inbjudan till, som åta sig ett 
visst ansvar inför sommarens planerade möte. Det inte minst, skriver 

                                                
536 Arvid Runestam m.fl. ”Under det gångna året…” [odat., trol. december 1947] 153 
MSS SSA, även i P241 TYA ViLA.  
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hon, som varken Bengt Jonzon eller Arvid Runestam skulle komma att 
delta i planeringsarbetet i någon större utsträckning.537  

Enligt en lista med rubriken ”Kallelser till Vadstena-dagarna på Borgen 
8–9 januari 1948”, med gjorda anteckningar och ändringar, utgick inbju-
dan till mötet på Borgen till ett 60-tal personer och de förefaller sam-
mantaget liksom vid tidigare planläggningar representera olika delar av 
kyrkliga riktningar, främst Oxfordgrupprörelsen och högkyrkligheten. 
Invid cirka 20 av namnen står ett ”ja” skrivet, vilket måste tolkas som att 
de lämnat positivt svar på kallelsen.538 De allra flesta av de deltagare som 
tackade ja var sedan tidigare bekanta namn. 

Samrådsmötet hölls återigen på Borgen.539 Den planerade planerings-
gruppen verkar utifrån sändlistorna då ha växt från de tio som under-
tecknade kallelsen till ett trettiotal personer och önskan om att fler skulle 
engageras uttrycks i den lilla planeringsgruppen inför 1948. Resultatet 
blev att omkring ett tjugotal personer var med på samrådsmötet.540 Där 
framfördes tankar på en växande mötesverksamhet så att planen visser-
ligen var att hålla endast ett möte under året, enligt tidigare beslut om 
Vadstenamöte vartannat år, men att detta i gengäld skulle kunna bli 
långt större än något tidigare möte.  

Förvissade om att mötet var allmänt känt och omtalat ställde underteck-
narna i kallelsen till Borgenmötet bland annat frågan om hur arrangö-
rerna skulle hantera deltagarantalet, om man borde sätta ett maxantal 
på förslagsvis runt 400 eller försöka ta emot alla som anmälde sig.541 
Emellertid påtalades svårigheterna med att ha ett obegränsat deltagar-
antal, som kanske skulle komma att bli upp emot 1000, eftersom det 
skulle förutsätta större krav på planering och ett ”väl samarbetat och 
grundligt berett medarbetarlag”.  

Många uttryckte övertygelse om Vadstenamötets betydelse och pot-
ential. Ett antal brev till Margit Sahlin med svar på den ursprungliga 
kallelsen till Borgenmötet finns bevarade. En del berör tankarna om stor-
leken på sommarens möte. Kyrkoherden i Grums Jacob Stakes tveksam-
het lyser igenom i formuleringen: ”Ska vi kunna tänka oss ett så stort 
möte som för 1000 personer? Det krävs ju minst 50 bibelstudieledare.”542 
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En av de drivande i planeringsgruppen, Berndt Bäcklund, var övertygad 
om att man borde satsa på ett så stort möte i Vadstena: ”Är övertygad 
om att vi skall försöka oss på ett stormöte i Vadstena. Den härliga kyrkan 
som centrum, mat och förhandlingar i jättetält.”543 Bäcklund såg mötena 
som en stor svenskkyrklig angelägenhet och han skrev vidare: ”Om vi 
räknar ihop våra resurser inom Svenska kyrkan kan vi alldeles säkert få 
ihop så många upplysta och rättsinniga lärare och lekmän, att vi kan ta 
ansvar för 1000 personer.” Det är också i det här skedet av arbetet med 
mötena som planeringsgruppen uttrycker att arbetssättet, det att arbeta 
tillsammans vid planerandet, är en del av Vadstenamötenas mening. För 
detta använder Bäcklund uttrycket ”Vadstenalinjen”, ett begrepp som 
kom att bli spritt i sammanhanget för en tid.544 Uttrycket kom inte att 
bli fast etablerat men användes ad hoc som en talande term för att be-
teckna den anda som rådde i arbetet med mötena. 

Efter mötet på Borgen 
En begränsning av antalet deltagare i Vadstenamötet 1948 kom att infö-
ras. På det följde vissa negativa reaktioner. I ett brev till Eric Nilsson 
efter mötet från en besviken person som önskat delta ifrågasätts hur det 
kunde komma sig att han och hans hustru nekats plats trots att de betalat 
samma dag som inbjudan kom – han undrar varför sådana ens skickats 
ut.545 Nilssons svar innehåller upplysningar som är intressanta för ett vi-
dare konkret sammanhang. Utöver att beklaga det inträffade berättar 
Nilsson att cirka 200 personer inte kunnat få plats och att det därför var 
tveksamt om mötena i fortsättningen kunde förläggas till Vadstena. An-
ledningen var inte svårigheten att hitta logi för deltagarna utan att ha en 
tillräckligt stor samlingssal – folkskolans aula fick högst inrymma 424 
personer.546  

I personlig brevväxling efter samrådsmötet på Borgen finns några tankar 
om sommarmötenas betydelse. Johannes Stoltz skrev till Margit Sahlin 
att han såg sitt engagemang i mötena som något för honom själv och sin 
uppbyggelse. Han hoppades på att mötena på samma sätt skulle ha 
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betydelse också för andra.547 Sahlin framhöll i svaret mötenas betydelse 
för Sveriges kristenhet:  

Jag tror också, […] att djävulen är extra i farten på Vadstena-mötena – 
väl just därför att också Guds ande på ett så ovanligt förnimbart sätt är 
på färde. […] [Vi] måste riskera de frestelserna och anfäktelserna för sa-
kens skull, och saken är ju alla de människor, som förunderligt nog fak-
tiskt får hjälp och välsignelse genom dessa möten, men inte för vår skull 
så snarare trots oss.548 

Efter mötet på Borgen utgick en odaterad skrivelse från planeringsgrup-
pen ställd till en vidare krets om att vara med och ta ansvar för det kom-
mande sommarmötet.549 Självbeskrivningen av hur arbetet tidigare sett 
ut med Vadstenamötena var att de ”bygger ju i själva sin princip på lag-
arbete”. Gemenskapen i arbetet var således ett uttryck för mötets me-
ning. Frågan ställs med förväntan, nämligen om ”Ni under detta år vill 
ingå i ’Vadstena-laget’ och gå in under den ansvarsgemenskap och frivil-
liga förpliktelse det innebär till förbön […] till medarbetarskap i förväg, 
särskilt för att med omsorg sköta inbjudandet, och till deltagande i för-
beredelserna och i lag- och grupparbete under pågående möte.”550 För-
väntan omfattade också att de som åtog sig detta också skulle vara på 
plats flera dagar för att förbereda innan sommarmötet började.551  

Till 1948 års sommarmöte hade ett värdlag respektive ett intendenturlag 
om vardera sex personer utsetts.552 Värdlaget, som bestod av fyra kvinnor 
och två lekmän, skulle se till att matserveringen fungerade, stå till förfo-
gande för frågor och ta särskilt väl hand om dem som verkade ensamma 
eller behövde hjälp in i gemenskapen. Intendenturlaget, som bestod av 
två kvinnor, tre lekmän och en präst, skulle vara den stora planerings-
gruppen särskilt behjälplig med det praktiska såsom rumsplacering och 
mottagande av deltagarna. 
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I slutet av maj utgick ett underlag för annonsering av sommarens kom-
mande möte. De tidningar som då var aktuella var SvD, Stockholms Tid-
ningen, DN, Morgon Tidningen, SKT och Vår Kyrka.553 

En av initiativtagarna till det första Vadstenamötet 1943, Samuel Palm, 
skrev till Margit Sahlin så sent som i slutet av juli 1948 att han kanske 
skulle få svårt att komma till mötet. Skälen han redovisar är av praktisk 
art och några reflektioner över mötet i stort eller smått ger han inte.554 
Sommarmötet i Vadstena 1948 blev av och hölls 6–10 augusti. Dess in-
nehåll beskrivs vidare nedan i avsnittet om mötenas innehåll.555 Plane-
ringen och organiseringen av mötena utprovades, men var sannolikt 
också anpassade efter de behov som successivt visade sig – exempelvis 
att olika praktiskt orienterade grupper inrättades. Mötesverksamheten 
befann sig alltså i en expansiv fas samtidigt som den stabiliserades. 

Karlstadsmötet i mars 1948 
Både den 3 november och den 3 december 1947 ägde planeringsmöten 
rum på Dömle stiftsgård i Karlstads stift.556 Till det första mötet stod 
Arvid Runestam som ensam undertecknare och till det andra var det 
Jacob Stake och Olof Sundby, husfar på Dömle, som stod som inbju-
dare.557 I skrivelsen från Runestam, som är odaterad och rudimentär, tro-
ligen skriven vid mitten av hösten 1947, framgår att initiativet att an-
ordna ett möte för personlig och kyrklig förnyelse kom dels från stiftsrå-
det och dels från den centrala ledningen, planeringsgruppen, för mö-
tena.558 Karlstadsmötet var nära relaterat till det större sommarmötet. I 
skrivelse från möteskommittén i februari efterfrågas frivilliga medarbe-
tare till både Karlstadsmötet i mars och Vadstenamötet i augusti. 559 

Sundby nämner mötet i ett brev till Sahlin i början av januari 1948 och 
att han vill ventilera mötet med ”rikslaget”, alltså med dem som skulle 
samlas på Borgen den 8 och 9 januari.560 I den skrivelse som gick ut efter 
det mötet, ställd till en vidare krets med uppmaning och fråga om att bli 

                                                
553 Eric Nilsson 31.5.1948 E1:14 DirA SKDA RA. 
554 Samuel Palm t. Margit Sahlin 27.7.1948 153 MSS SSA.  
555 Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
556  Anteckningsbok 1947–1948/Anteckningsböcker efter årtal 4 ARA UUB. Dömle 
stiftsgård kom genom biskop Runestam att bli känd för dem som hörde till Oxford-
grupprörelsen. Santell 2018, s. 66f; 79ff. 
557 ”Två väldiga strida om människans själ” 153 MSS SSA; Jacob Stake och Olof Sundby 
26.11.1947 153 MSS SSA. 
558 ”Två väldiga strida om människans själ” 153 MSS SSA. 
559 Runestam, Bäfverfeldt, Danell m.fl. februari 1948. 153 MSS SSA. 
560 Olof Sundby t. Margit Sahlin 3.1.1948. 153 MSS SSA. 



 167 

medarbetare vid sommarens möte, påminns också om möjligheten att 
delta i mötet i Karlstad. Anmälan till detta skulle göras till Sundby, som 
då var stiftsadjunkt.561  

Från början av februari finns en kort notis om mötet i Karlstad, när det 
skulle äga rum och vilka som skulle medverka där.562 Mötet för personlig 
och kyrklig förnyelse i Karlstad ägde rum från torsdagen den 18 till sön-
dagen den 21 mars, vilket 1948 innebar att lördagen firades som jungfru 
Marie bebådelsedag, medan söndagen var palmsöndag. Texten i den 
tryckta inbjudan var allmänt hållen och satte in det aktuella mötet bland 
Vadstenamötena. Det sägs där att tidigare möten hade varit till välsig-
nelse och att de som deltagit i dem hade fått erfara att det ”finns en 
gemensam väg att gå mitt igenom mångfalden kyrkliga riktningar”, att 
de hade lärt sig ”att vägen leder både till den personliga avgörelsens 
trånga port och till kyrkans vida famn”. Den sistnämnda, retoriska for-
muleringen, hänger samman med vad som sedan sägs, nämligen om det 
ömsesidiga uppskattandet av ”rikedomen på olika gåvor inom olika 
kristna läger”. 563 Inbjudan är personlig i tilltalet, men pekar på att ”mö-
tets sak är Hans, som kallar oss, och icke vår”. Trettio personer hade un-
dertecknat inbjudan. Nästan samtliga var hemmahörande i Karlstads 
stift. Bland undertecknarna finns de vid Vadstenamötena tidigare före-
kommande personerna Arvid Runestam, Eric Nilsson, Jacob Stake, Nils 
Oderstam, Margit Sahlin, Sven Danell och Ingmar Ström. 564  

Karlstadsmötet bär en tydligare prägel av Oxfordgrupprörelsen än tidi-
gare möten. Det märktes på två vis, av föredragshållarna var den enda 
externa personen den Oxfordförknippade norske läkaren Einar Lundby 
(1894–1978) och som första programpunkt på kvällen stod ”vittnes-
bördsmöte”. De bredare kyrkliga inslagen finns med i mötet, inte minst 
genom att Oderstam, Ström och Danell talade, men högkyrkligheten var 
inte särskilt representerad vid mötet. Att Oxfordgrupprörelsen var väl 
representerad i Karlstad understryks också av hur den till rörelsen an-
knutna tidningen Nytt liv rapporterade från mötet. Där berättas att 
starka vittnesbörd framförts av engagerat lekfolk. Samtidigt skrev tid-
ningen att mötet innebar ”ett omplanterande av Oxfordrörelsens arbets-
sätt, metodik och terminologi till kyrkans famn.”565 I SvD rapporterades 
som mötets eftermäle med en antydan om dess andliga inriktning: ”Både 
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mötesledningen och deltagarna har givit uttryck åt stor tacksamhet över 
mötet, som varit centralt inriktat och andligt starkt.566 

Efter 1948 års möte 
Utvecklingen av mötenas organisation för åren framöver avgjordes vin-
terhalvåret 1948–1949, efter 1948 års sommarmöte i Vadstena. Ett 
första samrådsmöte hölls på Ersta i början av oktober 1948.567 En tid se-
nare skrev Sahlin till de övriga i planeringsgruppen att det var svårt att 
fastställa vilka som nu ingick i den större gruppen av arrangörer. Till-
sammans med Runestam hade hon arbetat fram ett förslag på namn till 
en sådan större planeringsgrupp och arrangörer inför nästa möte i 
Vadstena, liksom ett utkast till en rundskrivelse till detta.568 I skrivelsen 
nämns i förbigående att en planeringsgrupp höll på att formas i Skara, 
att Carl Hamilton försökte samla en planeringsgrupp i Skåne, möjligen 
för Lunds och Linköpings stift, och att medarbetare i Uppsala ärkestift 
ännu inte kunnat lämna besked om möte där.569 Brev från Hamilton till 
Sahlin bekräftade hans planer och en odaterad namnförteckning inne-
höll drygt tjugo personer under överskriften ”förslag till arbetslag för syd-
svenskt ’Vadstenamöte’”.570 Det definierades geografiskt som en inrikt-
ning mot Lunds stift och de södra delarna av Växjö stift.571 Därmed satte 
förberedelserna igång för de möten som skulle hållas 1949. 

Samrådsmöte i Linköping inför 1949 
År 1949 kom att bli det enda år under mötenas historia som så många 
som fyra större sommarmöten arrangerades, riktade till deltagare i olika 
stift, alla styrda av en överordnad planeringsgrupp och hållna i stället för 
ett samlat möte i Vadstena. Att det fanns en önskan om att möten till 
”personlig och kyrklig förnyelse” skulle spridas står klart i och med 1949. 
I kommunikationen inom den inre planeringsgruppen återkommer flera 
gånger tanken på att det borde finnas flera lokala möten.  

Mötena var inte bara enskilda händelser dit folk reste för att mötas och 
ta del av ett mötesprogram, utan blev något med hänsyftning på hela 
Svenska kyrkan, något som borde förmedlas och ge fler möjlighet att ta 
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del i, med en stark gemenskap i och omkring arbetet med mötena. Så 
blev mötenas roll i Svenska kyrkan allt mer betonad genom att anord-
narnas ambitioner var att vidga kretsen av delaktiga och skapa en särskild 
gemenskap. 

I januari 1949 samlades i Linköping med landshövdingen Carl Hamilton 
som värd, ett tjugotal personer som alla varit mer eller mindre involve-
rade i lagarbetet med de dittillsvarande Vadstenamötena.572 En månad 
dessförinnan hade Hamilton skrivit till Sahlin för att inhämta hennes 
synpunkter samt betona det för honom angelägna, nämligen att flera 
skulle kunna ta del av mötena.573 

Inför samrådsmötet i Linköping hade även tankar utväxlats per brev i 
planeringsgruppen om vad som skulle avhandlas och hur planerings-
gruppen tänkte om sitt arbetes fortsatta utveckling.574 En formulering i 
den av Margit Sahlin undertecknade skrivelsen till alla medarbetarna in-
för 1949 stärker tanken på en så kallade ”Vadstenalinje”. I den står det: 
”Så möts vi väl alltjämt framför allt på måndagarna i förbön för ’Vadste-
naarbetet’ och för personlig och kyrklig förnyelse för oss själva och för 
hela vårt kyrkfolk, och känner tacksamt hela tiden den gemenskap, som 
vi har fått.”575 Sahlins bön för mötena var vidare att de skulle innebära 
något viktigt, inte bara för de engagerade utan även för ”hela vårt kyrk-
folk”. Mer preciserat vad det var som kyrkfolket kunde tänkas få ta del 
av eller vilken vision som mötesarrangörernas innersta krets då tänkte sig 
framgår inte av materialet. 

Vid den här tidpunkten utgjordes den inre planeringsgruppen av dem 
som den samlande skrivelsen från Runestam och Sahlin hade ställts till. 
De var Arvid Bäfverfeldt, Sven Danell, Nils Oderstam, Olof Sundby, 
Samuel Palm och Rangel Ekblom. Skrivelsen innehöll förslag till kallelse 
till ”alla ’Vadstena-vänner’”, vilket enligt skrivelsen var cirka 70 perso-
ner. I skrivelsen tar de upp begreppet ”Vadstenalinjen”, att den blivit en 
kallelse samt att Arvid Runestam ställt sig till förfogande som ledare och 

                                                
572 De var biskopen Torsten Ysander med fru Ebba (1891–1967), Rangel Ekblom, Olof 
Sundby, Margit Sahlin, Knut Ericson, Gunnar Meijer med fru Rut (1916-1996), Bo Gi-
ertz, Bodil Österlind (senare Ekberg, 1925-), Gunni Hermelin, Runa Ohlander (1906–
1988), Lars Carlzon (1918–2004) stiftsadjunkt i Växjö 1948–1951 och slutligen biskop 
i Stockholm 1979–1984, samt hörande i Lund läkaren Elsa Belfrage (1891–1983), kyr-
koherden Henrik Hägglund (1907–1979) stiftsadjunkten Inge Löfström, friherrinnan 
Anne-Marie Palmstierna och lektorn Gunvor Sahlin, syster till Margit Sahlin, samt då-
varande teologie studeranden Harald Ekberg (1924–2008) senare stiftsadjunkt och bland 
annat rektor Jämshögs folkhögskola och slutligen kyrkoherde i Borgholm. 
573 Carl Hamilton t. Margit Sahlin 9.12.1948 114 MSS SSA. 
574 Arvid Runestam m.fl. t. ”Kära alla ’Vadstena’-vänner” 114 MSS SSA. 
575 Margit Sahlin t. ”Kära medarbetare i Vadstena-laget!” 11.3.1949 114 MSS SSA. 
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Margit Sahlin som ”ett slags sekreterare”. Sahlin och Runestam skriver 
vidare att de efter noggrann prövning beslutat att inte hålla något ge-
mensamt stort möte som det 1948. I stället uttrycks en förhoppning om 
att det ska arrangeras flera möten på olika platser i landet genom lokala 
grupper som tar initiativ. För dessa stod det ”inre laget” till förfogande.576  

Planeringsgruppen var vid samlingen i Linköping i januari 1949 utökad 
med en grupp av personer hemmahörande i Lunds och Växjö stift, vilka 
varit delaktiga i arbetet med mötena. I samrådsmötet ventilerades möj-
ligheten till att inrätta en mer fast planeringsgrupp i Lund för att arran-
gera möten där.577 Det blev dock inget möte i Lund 1949, men i stället 
arrangerades fyra olika möten som alla i sina inbjudningar riktades sär-
skilt till deltagare från vissa stift. Exempelvis skulle mötet i Jönköping 
det året vara speciellt riktat till deltagare från Linköpings, Växjö och 
Lunds stift, och det kom också att framgå av inbjudan till mötet.578  

1949 – fyra möten i fyra stift 
Under våren 1949 fortsatte arbetet med planeringen av mötena med 
stort engagemang på flera håll. Till den större planeringsgruppen skrev 
Sahlin i början av mars att alla de planerade mötena var en gemensam 
angelägenhet, varför hon uppmanade till såväl förbön för dem som prak-
tiskt arbete – hon hoppades nu på hjälp från den stora planeringsgrup-
pen. Ännu i början av mars nämns bara tre möten som planerade, näm-
ligen i Jönköping för deltagare från Linköpings, Lunds och Växjö stift, i 
Vänersborg främst för deltagare från Skara stift och i Örebro för Sträng-
näs stift.579 Söderhamn nämns som mötesort i en odaterad skrivelse från 
samma tid, början av mars, vilken verkar vara ställd till möjliga medar-
betare inom Uppsala ärkestift. Där benämns arbetssättet vara enligt ”den 
s.k. Vadstenalinjen […] vilket bl.a. innebär att mötet förberedes och le-
des av ett arbetslag” som skulle samlas ett par dagar före mötets inled-
ning. De undertecknade inbjuder till ett samrådsmöte i Gamla Uppsala 
i slutet av mars.580  

                                                
576 Arvid Runestam m.fl. t. ”Kära alla ’Vadstena’-vänner” 114 MSS SSA. 
577 ”Deltagare v överläggning i Linköping 15–16 januari 49 om ”Vadstena”-möte 1 VMA 
LSB; Rydén 1981, s. 109; Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
578 ”Deltagare v överläggning i Linköping 15–16 januari 49 om ”Vadstena”-möte 1 VMA 
LSB; Rydén 1981, s. 109; Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
579 Margit Sahlin t. ”Kära medarbetare i Vadstena-laget!” 11.3.1949 114 MSS SSA. 
580 Hjalmar Brundin m.fl. ”Vid det möte för personlig och kyrklig förnyelse”… 114 MSS 
SSA. 
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Denna modell att arrangera möten, Vadstenalinjen, förtydligas också av 
Sahlin i ett utskick till den stora planeringsgruppen. Där hoppas hon att 
många i planeringsgruppen engagerat sig i ett eller flera av sommarens 
möten och menar att Vadstenaarbetet på ett särskilt sätt bygger ”på för-
bön och lagarbete, dvs. på realt medansvar och medarbetarskap också av 
dem som inte är personligt närvarande eller ’aktivt’ medverkande” och 
att alla lokala möteslag skulle bli glada om vana lagmedlemmar kunde 
rycka in.581 Med anledning av detta förväntade samarbete berättar Sahlin 
också att hon tänkt förse alla medlemmar i planeringsgruppen med pro-
gram för sommarens möten att dela ut, men av olika, praktiska, skäl är 
detta inte möjligt.  

Vid mötet i Linköping i januari hade Sahlin fått i uppgift att vara ”direk-
tör” och samordnare för de lokala planeringsgrupperna.582 Till mötet i 
Jönköping 1949 sattes en särskild planeringsgrupp ihop, benämnd för-
troenderåd. Den bestod av personer från Lunds, Linköpings och Växjö 
stift. Dessa skulle tillsammans med den inre planeringsgruppen och 
några tidigare deltagare i mötena vara på plats i Jönköping för att arran-
gera och genomföra mötet. Om detta råd var tänkt att fungera som en 
fast planeringsgrupp, år från år, framgår emellertid inte av samman-
hanget. Till denna grupp sände Sahlin kort därefter en skrivelse med in-
formation och råd om hur de skulle kunna gå vidare för att arrangera 
eget – lokalt – möte. En del av Sahlins råd säger något om hur de från 
den innersta kretsen såg på mötena och deras utformning.583 Hos Sahlin 
framgår planeringsgruppens sedan tidigare aviserade hållning, att inte 
själva arrangera något möte, men väl finnas till hands för de lokala ini-
tiativen. I sin skrivelse till Jönköping betonar Sahlin att planeringsgrup-
pen skulle vara en levande och bedjande gemenskap som själva mötet 
och dess deltagare kunde bygga vidare på. 

När det handlade om vilka som skulle underteckna inbjudan till 
Vadstenamötet i Jönköping rådde Sahlin i samma skrivelse planerings-
gruppen att tänka på personer, både präster och lekfolk, som hade för-
troende inom stiften och representerade olika kyrkliga riktningar. Sam-
tidigt skriver Sahlin att den inre kretsen för mötena i Vadstena redan 
från början hade tänkt att inbjudan skulle undertecknas av bland andra 
biskoparna i de aktuella stiften: Torsten Ysander i Linköping, Yngve Bri-
lioth i Växjö och Anders Nygren (1890–1978) i Lund, samt av lands-
hövdingarna i Jönköpings och Östergötlands län Olle Ekblom (1892–

                                                
581 Margit Sahlin t. ”Till medlemmarna i ’Vadstenalaget’” 114 MSS SSA. Dennes kursiv. 
582 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 17.1.1949 P241 TYA ViLA. 
583 Margit Sahlin t. ”Kära Jönköpings-medarbetare” 17.1.1949 114 MSS SSA. 
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1978) och Carl Hamilton. Därtill nämndes ett antal präster från de tre 
stiften.  

Att Sahlin önskade se en representation av personer med hög status 
framgår. Sahlin föreslog de lokala representanterna att även ta med några 
från den inre planeringsgruppen bland undertecknarna. När det gäller 
medverkande i programmet uppmanade Sahlin att se till att lokala präs-
ter i gudstjänsterna skulle hålla skriftetal och även som bibelstudieledare 
tillsammans med män och kvinnor ur lekfolket. De sistnämnda föreslås 
rekryteras bland kyrkligt aktiva, såsom kyrkobröderna, kvinnoråd eller 
de i utkanten ”som vi tror är sökande”. Sahlin nämner kvinnoråden som 
kretsar att rekrytera ifrån. År 1944 hade hon varit med och tagit initiativ 
till att bilda Stockholms stifts kvinnoråd. Redan året därpå, med stöd 
från SKD, samlade Sahlin representanter från alla stift för att inspirera 
till bildandet av kvinnoråd i alla stift, vilket också skedde överallt utom 
i Göteborgs stift. Ett rikskyrkligt kvinnoråd bildades 1947. Som sekrete-
rare i SKD besökte Sahlin ofta kvinnoråden i landet och hade därför en 
god inblick i vilka personer som fanns att tillgå där.584 Kyrkobröderna 
hade funnits sedan 1918 med syfte att motverka manfallet och få män 
att intressera sig för den kyrkliga verksamheten. Kyrkobröderna var vid 
den här tiden väletablerade i Svenska kyrkan.585 

Margit Sahlin skriver vidare att gemenskapen för planeringsgruppen 
skulle komma att vara av stor betydelse för samarbetet när väl mötet 
ägde rum: ”Om resp. stiftslag kommer in i en god, levande och bedjande 
gemenskap, finns det ju så mycket större möjlighet att vid de gemen-
samma samlingarna sedan redan ha en gemenskap potentiellt färdig”.586 
Att mötena fungerade som en gemenskap utöver mötestillfällena beto-
nas här återigen. 

De som hade arrangerat Karlstadsmötet 1948 hade tidigare övervägt att 
ett möte skulle kunna hållas på Lundsbergs skola 1949, men de planerna 
avskrevs. Olof Sundby, då stiftsadjunkt i Karlstad, skrev till planerings-
gruppen som verkat för Karlstadsmötet att orsakerna till att det inte blev 
något möte var två. Dels var många möten redan planerade i stiftet för 
sommaren och dels – kanske främst – skulle två av de redan planerade 
Vadstenamötena äga rum i stiftets absoluta närhet: i Vänersborg och i 

                                                
584 Ohlander 1987, s. 4f; 16. 
585 Nykvist 2019, s. 49ff; passim. 
586 Margit Sahlin t. ”Kära Jönköpings-medarbetare” 17.1.1949 114 MSS SSA. 
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Örebro. Därför uppmanade Sundby planeringsgruppens medlemmar att 
själva fara på något annat möte liksom att uppmuntra andra att delta.587 

När det gäller Söderhamnsmötet visar korrespondens inom den centrala 
planeringsgruppen att planeringen som skulle vara samlande för Uppsala 
ärkestift länge var osäker, och listan av undertecknare är jämförelsevis 
kort. Den består till största delen av personer som endast denna gång 
undertecknade för något Vadstenamöte och dessa var primärt anknutna 
till Uppsala ärkestift.588 Något möte riktat särskilt till deltagare från Upp-
sala ärkestift förekom inte efter 1949.  

De fyra möten som således kom att hållas sommaren 1949 ägde rum i 
Jönköping, Längbro i Örebro, Söderhamn och Vänersborg. De genom-
fördes som lokala initiativ och av egna planeringsgrupper.  

Efter 1949 års möten 
Efter sommaren 1949 utvärderades de hållna mötena av den samlade 
planeringsgruppen. Till de engagerade i Jönköpingsmötet utgick en oda-
terad skrivelse, sannolikt under hösten 1949, från den centrala plane-
ringsgruppen med en uttrycklig förhoppning om att kunna inbjuda till 
ett möte av samma slag även påföljande sommar. Hur detta skulle kunna 
se ut visste de inte, men man manade ändå till att ta ansvar genom att 
be för saken.589 Sahlin skrev till de övriga i den inre planeringsgruppen 
och kallade till samtal i början av november för att de skulle kunna ta 
del av varandras erfarenheter från sommarens olika möten, men också 
för att tala om framtiden: ”återigen står vi inför frågan, om inte den väl-
signelse vi fått möta innebär ett förnyat uppdrag att föra arbetet vi-
dare”.590 Någon plan föreföll då inte finnas för hur mötena skulle föränd-
ras. Organisationen var i det här skedet fastlagd. Från 19 november 1949 
finns ett protokollsutdrag fört vid sammanträde ”med representanter för 
’Personlig och kyrklig förnyelse’”. Utdraget innehåller ett beslut att 
stiftsadjunkten Olof Ulfvebrand (1914–2005) 591  skulle ta över 

                                                
587 Olof Sundby t. medlemmarna av arbetslaget för 1948 års ”Vadstena-möte” i Karlstad 
11.4.1949 [eg. ”måndagen i stilla veckan 1949] 114 MSS SSA. 
588 Hjalmar Brundin m.fl. ”Vid det möte för personlig och kyrklig förnyelse” 114 MSS 
SSA; Söderhamnsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA. 
589 Carl och Märtha Hamilton m.fl. t. ”Kära Vänner från Jönköpingsmötet” 114 MSS 
SSA. 
590 Margit Sahlin t. Runestam m.fl. 23.9.1949 114 MSS SSA. Den inre planeringsgrup-
pen bestod vid tillfället, enligt skrivelsen, av Arvid Runestam, Sven Danell, Samuel 
Palm, Olof Sundby, Rangel Ekblom, Carl Hamilton, Nils Oderstam, Gunnar Meijer, 
Olof Ulfvebrand, Hjalmar Brundin, Lars Carlzon, Margit Sahlin och Henrik Hägglund.  
591 Olof Ulfvebrand (1914–2005) var prästvigd för Skara stift 1946, men kom från slutet 
av 1950-talet att ha sin prästgärning i Stockholm. I en minnesteckning beskrivs han ha 
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funktionen som kassaförvaltare med rätt att teckna postgiro, något som 
visar på en reguljär administration av mötena.592 

Arrangörsgruppen växte. I mitten av november 1949 expedierade den 
inre planeringsgruppen en lista med cirka 80 namn. De allra flesta nam-
nen är bekanta sedan tidigare möten. 

Förteckningen innehöll personer i den stora planeringsgruppen som 
också var tänkbara som ledare och arrangörer för mindre möten. Sett till 
geografisk spridning är listan, förutom att ett fåtal adresser i Karlstad, 
Uppsala och Stockholm förekommer, koncentrerad till stiften Växjö, 
Lund, Strängnäs, Skara och Linköping.593 De som fick ta del av namnlis-
tan fick möjlighet att ha synpunkter på den för sin lokala planerings-
grupp och lägga till eller dra ifrån namn.594 Av den bevarade korrespon-
densen att döma var responsen god; många ville uttrycka sin åsikt om 
personsammansättningen. 

Samrådsmöte på Graninge inför 1950 
I slutet av november 1949 skickade Margit Sahlin en inbjudan till med-
lemmarna i planeringsgruppen, troligen till hela den större planerings-
gruppen, till en samling på Stockholms stiftsgård Graninge i januari 
1950. Hon skriver att den mindre planeringsgruppen hade mötts och 
konstaterat att den gångna sommarens möten hade varit till välsignelse 
och att de fyllt behov och längtan som ”ofrånkomligen nödgar” dem att 
fortsätta.595 Skälet till samlingen på Graninge var att planeringsgruppen 
hade vidare och större planer för Vadstenamötena. Sahlin skriver vidare 
att den större gruppen skulle samlas för att ”gemensamt rådgöra om 
framtidsplaner och kanske också, med en vidare syftning, av vår kallelse 
som kyrkokristna i denna tid”.596 Uttrycket ”kyrkokristna” kan betraktas 
som en del av den självförståelse som hade formerats och vuxit fram i 
och genom mötenas karaktär – det att vara aktiv kristen inom ramen för 
Svenska kyrkan. Uttrycket kan också förstås som kontrast mot andra 

                                                

känt samhörighet med den äldre västsvenska kristendomstypen och stått nära både 
Gustaf Adolf Danell och Bo Giertz i deras traditionella lutherska kyrkofromhet med 
högkyrkliga drag, samtidigt som han även påverkades i liberal riktning under sina många 
år i Stockholm. Ulfvarson 2005, s. 110–113. 
592 ”Utdrag ur protokoll” 19.11.1949, 114 MSS SSA. 
593 ”Exp. 17.11.49 till” 114 MSS SSA.
594 Olof Ulfvebrand t. Margit Sahlin [odat.] 114 MSS SSA.  
595 Margit Sahlin t. ”medlemmarna i Vadstenalaget” 114 MSS SSA; även 9.12.1949 P241 
TYA ViLA; Margit Sahlin t. Torsten Ysander 9.12.1949 P241 TYA ViLA. 
596 Margit Sahlin t. ”medlemmarna i Vadstenalaget” 28.11.1949 114 MSS SSA; även 
9.12.1949 P241 TYA ViLA; Margit Sahlin t. Torsten Ysander 9.12.1949 P241 TYA 
ViLA. 
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förståelser av kyrkan, exempelvis med en socialetisk, serviceinriktad och 
demokratiserad utgångspunkt för kyrkans verksamhet.597 

I samlingen på Graninge stiftsgård 21–23 januari 1950 deltog ett tretti-
otal personer, antalet inbjudna tycks ha uppgått till ett femtiotal. Många 
av mötesdeltagarna hade tidigare ofta förekommit vid mötena, men en 
del var nya och flera var geografiskt hemmahörande i Lunds stift. Den 
stora och mest allmänna frågan att diskutera och lösa inför sommaren 
1950 var den om mötenas frekvens och lokalisering och därmed också 
om grupperingar för planeringen i framtiden. 

Några dagar före mötet skrev Sahlin till dem som hon benämnde ”inre 
Vadstenalaget”, vilket kan förstås som den centrala planeringsgruppen. 
Det rörde sig om 10 personer.598 Diskussion om och utvärdering av att 
organisera möten självständigt och lokalt tycks – inom planeringsgrup-
pen – ha pågått under en längre tid med olika åsikter framförda. I ett 
brev till Margit Sahlin skriver Olof Sundby i januari 1950 att han hade 
som sin ”bestämda mening uttalat [sig] för ett möte i sommar, med hela 
inre laget samlat – om det sedan blir i Lund eller Vadstena spelar inte så 
stor roll.”599 Sahlins samordnande funktion var emellertid enligt henne 
själv svår. Sahlin skriver till Ysander i februari: ”det här samarbetet mel-
lan två lag med ideliga missförstånd […] är inte särskilt nöjsamt för den 
som ska bära hundhuvudet”.600 Av brevet framgår att det främst är av-
stämningen och inhämtandet av synpunkter från de olika lagen som vål-
lar samordningsproblem, inte minst som de andra i planeringsgruppen 
enligt Sahlin inte riktigt fullgör sin del och inkommer med olika underlag 
för exempelvis mötesinbjudningarna. Det framgår där också att den som 
har skrivit den gemensamma inbjudningstexten till de två mötena, 
Vadstena och Lund, är Arvid Runestam.601  

Vid mötet på Graninge upprättades ett första utkast till sommarens pro-
gram där bland annat tänkbara föredragshållare listades men också sägs 
att kretsen skulle vidgas. Man tänkte sig fyra biskopar som medverkande 
i mötet. Förutom Ysander, Hultgren och Jonzon nämns också den norske 

                                                
597 Palmqvist 1964, s. 148–169; Alvunger 2006, s. 114–118. 
598 Margit Sahlin t. ”Kära medlemmar av det inre Vadstenalaget” 16.1.1950 114 MSS 
SSA. De tillskrivna var Arvid Runestam, Samuel Palm, Olof Sundby, Rangel Ekblom, 
Carl Hamilton, Gunnar Meijer, Hjalmar Brundin, Henrik Hägglund, Nils Oderstam och 
Olof Ulfvebrand. 
599 Olof Sundby t. Margit Sahlin 18.1.1950 114 MSS SSA. 
600 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 16.2.1950 P241 TYA ViLA. 
601 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 26.2.1950 P241 TYA ViLA; ”Avskrift. Biskopen i 
Karlstad Personlig och kyrklig förnyelse. Möten i Vadstena och Lund sommaren 1950” 
P241 TYA ViLA. 
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biskopen Kristian Schjelderup (1894–1980). Några andra talare som dis-
kuteras är kyrkoherden i Tidaholm Gustaf Adolf Danell och hans bror 
Sven Danell, docenterna Helge Ljungberg (1904–1983, slutligen biskop 
i Stockholm) och Gustaf Wingren samt författaren Harry Blomberg.602 
Att just Blomberg nämns som möjlig föredragshållare pekar på att ut-
kastet var från ett tidigt skede i planeringen, sannolikt i samband med 
samlingen i januari 1950, eftersom Blomberg avled den 1 februari 1950. 

Vid samrådsmötet på Graninge i januari 1950 tycks det inte ha blivit 
definitivt klart hur sommarens möten skulle se ut och diskussionen om 
ett, två eller flera möten fortsatte. I ett brev till Torsten Ysander venti-
lerade Eric Nilsson ett antal tankar som rörde mötena. Av samman-
hanget framgår att delar av planeringsgruppen hade tänkt sig att Margit 
Sahlin i första hand skulle arbeta med de alltmer självständiga mötena i 
Lund och inte med det större mötet i Vadstena. Nilsson skrev att han 
för sin del inte tyckte att det skulle anordnas ett ”ordinarie Vadstena-
möte” utan snarare ett av stiftskaraktär i Linköping, och för att det inte 
skulle uppfattas som ett ”stormöte” för hela landet föreslog han att det 
skulle förläggas till någon annan ort i stiftet än Vadstena. Han ville inte 
heller se en utveckling mot en splittring av mötena.603 Nilsson skrev vi-
dare att om mötet i Vadstena skulle uppfattas som ett stormöte av all-
mänheten skulle det sannolikt komma väldigt många; han påminner om 
att 600 varit anmälda till det senaste stormötet 1948. Nilsson framhöll 
också att för hans del ville han inte vara med vid ett stormöte, men väl 
ett möte ”av stiftskaraktär”, även om han ville dra sig undan för att få 
arbetsro efter att ha gjort sin ”’värnplikt’ åt det allmänna”. Nilssons miss-
nöje med situationen märks, när han också skrev: ”Jag tycker, att jag har 
haft nog med trassel betr. vadstenamötena”. Dock skulle Nilsson inte 
avsluta sitt engagemang i mötena än på flera år. 

När det gällde planeringen för mötenas framtid blev det alltså så, enligt 
Nilssons brev, att den tidigare framdiskuterade principen att arrangera 
ett stort möte vartannat år omförhandlades i Graninge. Det kom där 
dessutom att inrättas en särskild planeringsgrupp för att arrangera ett 
möte under sommaren i Lunds stift med samma program som mötet i 
Vadstena. I planeringsgruppen som sammanträdde på Graninge fanns 
oro för splittring. Kanske som ett led i att hantera risken för detta, men 
samtidigt något som i varje fall oavsiktligt lade grunden för en sådan, var 
att man beslutade att en av de mest centrala i planeringsgruppen, Margit 
Sahlin, skulle övergå till att uteslutande arbeta med mötet i Lunds stift. 
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Några i gruppen påminde i diskussionen om principen att arrangera ett 
enda möte vartannat år. Efter 1949 års fyra möten borde 1950 innebära 
enbart ett möte, antingen i Vadstena eller i Lund, ansågs det av några.604  

Många överväganden behövde göras i fråga om relationen mellan mö-
tena i Vadstena och Lund 1950. I februari 1950 skriver Eric Nilsson till 
Margit Sahlin, som då hade tagit på sig ansvaret för Lund, att han och 
biskop Ysander ville veta vad den sydliga planeringsgruppen bestämt om 
inbjudan, huruvida det skulle vara en gemensam text för båda mötena 
och samma undertecknare eller olika. Nilsson menade att han och bis-
kopen förvisso ville vara lojala med lagets beslut men att de inte vill se 
samma undertecknare till båda mötena. Detta eftersom det borde vara 
en koppling mellan underskrift och faktisk närvaro vid det aktuella mö-
tet. I övrigt borde, menar de, undertecknarna vara en ”representativ” 
grupp som bestod av mötets huvudtalare och huvudansvariga, ”framför 
allt lekmännen, inom respektive stift”.605 I ett brev dagen därpå skrev 
Nilsson ånyo till Sahlin och berättade att även biskop Runestam ansåg 
att endast de som medverkade och närvarade skulle skriva under inbju-
dan, men att en gemensam ingress, en inbjudningstext, vore bra ”för att 
betona att det är samma linje i Lund och Vadstena”.606 Därför föreslog 
Nilsson att inbjudningarna ska se likadana ut med likalydande inbjud-
ningstext men med olika undertecknare. Så kom det också att bli, trots 
den successiva splittringen mellan den kontinuerliga gruppen och den 
som utsetts för Lund. Grupperna var eniga om att mötena skulle upp-
fattas som likvärdiga. 

Efter samrådsmötet på Graninge sammanträdde en planeringsgrupp för 
Lundamötet 1950. 25 personer kallades till möte i Lund i februari.607 
Dessa var till största delen hemmahörande i Växjö och Lunds stift. En 
brevväxling från maj samma år mellan Henrik Hägglund och Margit Sah-
lin visar att de också ville ha med personer från ”uppåt i landet” i Lun-
dalaget.608 Att mötet i Lund också skulle riktas till deltagare från Växjö 
stift visas genom att personer därifrån som tidigare hade varit engagerade 
erbjöds att ingå i den sydliga planeringsgruppen.609 ”Lundalaget” blev be-
nämningen på den mindre planeringsgruppen som arbetade med mötet 
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där på plats, medan de i en skrivelse benämnde den nationella plane-
ringsgruppen ”Stora laget”.610 

Att Sahlin blivit avdelad till att ansvara för organiserandet av möten i 
Lunds stift var hon inte nöjd med. Till Ysander skriver hon hösten 1950 
att hon inte ”passar in i de aristokratiska skånska sammanhangen”.611 Det 
framgår inte om det är mötena i Lunds stift som hon uppfattar som ”aris-
tokratiska” eller om det handlar om något annat. Det verkar också som 
att uppsplittringen av planeringen för mötena i Vadstena respektive 
Lund hör samman med en spricka mellan Sahlin och Runestam som 
tycks ha utvecklats i detta skede, vilket diskuteras i avsnittet om Margit 
Sahlins engagemang i mötena senare i detta kapitel. 

Så ägde då de två mötena i Vadstena och Lund rum sedan samförstånd 
efter alla turer under förmötena hade nåtts i fråga om program och in-
riktning.  

Samrådsmöte på Sparreholm inför 1951 
Diskussionen om mötenas geografiska och praktiska utformning fort-
satte efter de möten som ägde rum 1950. I en odaterad skrivelse ställd 
till medarbetarna i ”Vadstenalaget”, sannolikt från slutet av november 
1950, undertecknad av biskoparna Torsten Ysander och Arvid Ru-
nestam sägs att den gångna sommarens möten i Vadstena och Lund har 
givit anledning till ”stor tacksamhet och glädje, men också till efter-
tanke.”612 Det hävdas att flera har kommit att inse att en gemensam, 
landsomfattande planeringsgrupp för mötena inte längre är vägen 
framåt, utan att en upplösning av den till förmån för arbete i stiften, 
skulle vara att föredra. Det öppnas också för möjligheten att fortsätta 
som tidigare, dock att det då skulle krävas ett aktivt ställningstagande – 
arbetet hade kommit till ett ”vägskäl”. 

Planeringsgruppen skulle härnäst mötas och överlägga i januari 1951på 
slottet Sparreholm nära Flen, där S:ta Katharinastiftelsen då fanns.613 
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Samrådsmötet skulle handla om mötenas framtid och fortsatta utveckl-
ing. Det hade aktualiserats i november 1950. Sahlin skriver då i brev till 
Torsten Ysander och ber honom hålla dagarna öppna för en eventuell 
mindre ”lagsamling” i början av januari.614 Sahlin ber också Ysander att 
tillsammans med Runestam författa en inbjudan till mötet och påminner 
om att det förr ofta varit Runestam och hon, men ”nu, när förhållandena 
är så annorlunda” ville hon avstå.615 Relationen mellan Runestam och 
Sahlin var vid den här tiden alltså något frostig.  

I novemberbrevet till Torsten Ysander från Margit Sahlin i ärenden som 
rörde arbetet med Vadstenamötena tar hon upp frågan om hur nästa 
möte borde organiseras. Hon menade att den organisatoriska uppdel-
ningen i två planeringsgrupper, som samordnat men var för sig, skött 
Vadstenamötet och Lundamötet 1950 inte fungerat väl – som exempel 
nämner hon att Nilsson, Hamilton och även Ysander själv alltid varit 
med vid sommarmötet men inte i tillräcklig utsträckning deltagit i för-
beredelserna. Denna omständighet, menade Sahlin, hade bidragit till att 
gemenskapen mellan de två planeringsgrupperna ”glappat”, att de inte 
hade någon gemensam syn till exempel på mötenas ekonomi – ”rikskas-
san” – och att dessutom Nilsson inte drivit någon ”framtidsplanering”.616 
Hur synen på dessa saker dem emellan skildes framkommer emellertid 
inte. 

En odaterad skrivelse, från hösten 1950, i enlighet med Sahlins önskemål 
undertecknad av biskoparna Ysander och Runestam, inbjöd så medarbe-
tare i mötenas planeringsgrupp till en samling på Sparreholm i början av 
januari 1951. Ämnet var att samtala om fortsättningen.617 Biskoparnas 
beskrivning av läget var att ”hela ’Vadstenaarbetet’ nu har kommit till 
ett vägskäl som tvingar oss till ett ställningstagande”. De menade att frå-
gan gällde om det även i fortsättningen skulle finnas en central plane-
ringsgrupp som under definitionen ”Vadstenalinjen” fortsatte att ta an-
svar för möten eller om mindre planeringsgrupper på olika håll skulle 
skolas in i sina uppgifter.  

Inbjudan till dagarna i januari 1951 gav upphov till ett antal brev till 
Margit Sahlin, som alltjämt synes ha fungerat som samordnande sekre-
terare. Hjalmar Brundin skrev i ett brev till Sahlin att planeringsgruppen 
borde upplösas för att den blivit för stor och ohanterlig och inte på bästa 
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sätt tog till vara alla krafter som samlats där. Brundin menade vidare att 
det endast var Sahlin som hade stått för kontinuiteten och att nyrekry-
tering till planeringsgruppen skett på alltför oklart sätt.618  

Olof Sundby skrev till Sahlin och undrade hur sammansättningen av 
samlingen skulle vara, om ”Linköpingsfolket” var inbjudet; det skulle 
nämligen inte vara lyckat med ”flera konkurrerande firmor i ’Vadstena-
branschen’” och han uttrycker oro för att flera av dem i det ”gamla riks-
laget” inte längre skulle komma att delta.619  

Berndt Bäcklund skrev till Sahlin att han innerligt hoppades på en väck-
else inom kyrkan, men att han inte kunde tro att den skulle ske enligt 
ett ”lågkyrkligt” mönster – Bäcklund föredrog en liturgiskt medveten 
högkyrklighet.620 Anne-Marie Palmstierna (1907–1992), en av de enga-
gerade i mötet i Lund, hade redan i december skrivit till Sahlin och med-
delat att hon inte kunde komma till Sparreholm i januari 1951 men väl 
att Henrik Hägglund skulle komma. Av sammanhanget framgår att hen-
nes intressen för Lundalaget skulle tillvaratas genom honom.621  

Krister Stendahl skrev till Sahlin i december 1950, inför samlingen på 
Sparreholm, och anförde två kritiska punkter. Han menade att 
Vadstenamötet i Vadstena inte var i överensstämmelse med den ur-
sprungliga ”Vadstena-tanken”, som han inte visste hur den skulle kunna 
återupplivas. För att det skulle kunna ske menade Stendahl att det kräv-
des en ”hård gallring i laget”, att han själv ”fördärvade mycket genom 
självisk dominans i somras” och att planeringsgruppen kommit att för-
vandlas till ”marionetter”, samt att det blivit olyckligt med så många 
präster i den.622 Den slutsats Stendahl drog var att han bara såg Sahlin 
och Runestam som möjliga aktörer i att göra något för att ändra på för-
hållandena. Att likna planeringsgruppen vid marionettdockor kan ges 
flera tolkningar – att gruppen var stelnad, livlös i sig liksom att någon 
eller några få starka var de som styrde. Vem eller vilka det skulle vara 
går inte att avläsa i Stendahls kritiska formuleringar. 

Inför samlingen på Sparreholm i januari 1951 hörde även Carl Hamilton 
av sig med brev till Margit Sahlin om att han ansåg att det ”ursprungliga 
’Vadstena-laget’ kanske hade fyllt sin uppgift på detta område” eftersom 
det endast varit Sahlin själv och Runestam som deltagit regelbundet i 
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arbetet på senare tid. Och han lägger till att Runestam ville ägna sig åt 
sitt stift och inte kunde förväntas vara med i förberedelseuppgifter 
längre.623 Carl Hamilton skriver vidare att en central planeringsgrupp 
kommit att visa sig mindre nödvändig än han tidigare tyckt och att de 
inför samlingen i januari 1951 kunde överlåta arbetet med olika möten 
lokalt till medarbetare från stiften; så skulle de i Linköping ha en förbe-
redande samling för ett möte kommande sommar i sitt stift. 

Birgitta Weman skrev till Sahlin att hon trodde, i fråga om organiseran-
det, att det hade bildats flera lokala planeringsgrupper som ville arbeta 
självständigt. Hennes bild var att Vadstenamötena fortfarande var i en 
expansiv fas, i det att hon menade att arbetet i flera ”stift ej alls kommit 
igång”.624 Gunnar Meijer uttryckte också tankar om hur arbetet kunde 
ledas och fördelas inför mötet på Sparreholm som han kunde vara med 
på. Till Sahlin skrev han att den stora planeringsgruppen inte borde ar-
beta vidare, och det av två skäl. Dels var det ”ohållbart att hålla ihop”, 
dels var det svårt att bestämma vilka som ska ingå i det ”när nu lagmed-
lemmarnas antal ökas oupphörligt”.625  Meijer pläderade för att lagen 
kring Vadstena och Lund skulle fortsätta sitt arbete i samråd med 
varandra och att det vore önskvärt att det utvecklades flera planerings-
grupper i Västsverige och norr om Stockholm.626  

Redan dagen efter mötet, 5 januari 1951, meddelade Runestam i ett ut-
skick till ”medlemmarna i Vadstenalaget” vad man dagarna innan kom-
mit fram till. Han noterar besviket att det endast var ett litet fåtal som 
hörsammat kallelsen till överläggningen på Sparreholm. Utom honom 
själv hade Carl Hamilton, Margit Sahlin, Arvid Bäfverfeldt, Olof Sundby 
och Olof Ulfvebrand deltagit; efter överläggningarnas avslutande hade 
Simon Lüders anlänt.627  

De församlade hade, enligt samma skrivelse av Runestam, en förhopp-
ning om att medlemmarna i den stora planeringsgruppen även i framti-
den kunde tänka sig att stå till förfogande att medverka vid möten för 
personlig och kyrklig förnyelse ute i stiften. Som exempel nämnde Ru-
nestam att det under den kommande sommaren skulle anordnas möten 
i Vadstena och Lund samt kanske inom Skara stift och att medarbetarna 
i de lokala lagen skulle vara medvetna om att inte endast inbjuda 
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deltagare från det egna stiftet utan fortsätta bidra till spridningen av mö-
tena. En antydan om vad som hade uppfattats som viktigast i mötena 
ger Runestam, i samband med att han berättar att önskan om möte i 
Stockholm hade framställts; han pekar nämligen på betydelsen av att 
bilda bibelsamtalsgrupper: ”Det fastslogs nämligen att tyngdpunkten i 
Vadstenamötena alltmer kommit att ligga just i gruppsamlingen kring 
bibeltexter.” Det var inte en nyhet – ända sedan de första mötena på 
1940-talet betonades bibelstudiet som ett av de viktigaste inslagen i mö-
tena. 

Upplösning av ’rikslaget’ 1951 
Redan i korrespondensen inom planeringsgruppen alldeles inför sam-
rådsmötet på Sparreholm ansågs således allmänt att arbetet i nuvarande 
form kommit till vägs ände. Bland annat framhöll några i gruppen att de 
antingen borde fortsätta som tidigare eller upplösa den stora centrala 
planeringsgruppen. Ett aktivt ställningstagande behövdes i vilket fall.628 
En upplösning av den gemensamma planeringsgruppen var inte en 
nyuppkommen idé, eftersom Anne-Marie Palmstierna, medarbetare vid 
Lundamötet, redan inför sommaren 1950 hade indikerat till Sahlin att 
hon ”eller andra ur ’rikslaget’ inte skulle ha någonting som helst att göra 
med det kommande sommarmötet i Lund”.629 Sahlin tolkar i brev till 
Ysander Palmstiernas brev som ”ett synnerligen taktfullt och faktiskt kär-
leksfullt ’tack och farväl’”.630 

Beslutet vid samrådsmötet i Sparreholm blev således en upplösning av 
den stora planeringsgruppen. Det motiverades formellt av Runestam 
med att arbetet med mötena ”nu växt ut och tagit sådan omfattning, att 
ett rikslag av ungefär den art, som hittills stått i ledningen, icke längre 
kunde hålla det samman, och att de sista mötena i Vadstena och Lund 
redan visat det.”631 Mot bakgrund av Lundagruppens tidigare uttryckta 
inställning var det rimligt att detta välkomnades. 

Arbetet med mötena skulle därför nu gå in i en ny fas. Från planerings-
gruppens håll konstaterade Runestam att ”[u]pplösningen av rikslaget 
gick icke i resignationens tecken utan i tacksamhetens. Och denna tack-
samhet vill jag nu låta gå vidare till alla dem, som under årens gång del-
tagit i arbetet och nu på sin ort komma att fortsätta det.” Därmed 
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upphör ordningen med stora samlande förberedelsemöten på olika plat-
ser och det är åter fråga om att en mindre grupp – fortfarande frivilligt 
och på enskilda initiativ – står för att mötesverksamheten fortsätter. 

I och med övergången till enbart särskilda planeringsgrupper undersöks 
i den här studien inte arrangemangen av de lokala möten som förekom 
under perioden, särskilt som också materialet kring dem är alltför spar-
samt. Så långt materialet medger kommer de mötena i avsnittet om te-
man och ämnen ändå att beröras i fråga om något innehåll.  

Organiseringen från och med 1951 
Bilden i det undersökta materialet av hur arbetet organiserades bekräftas 
av en av de samtida arrangörerna. I en artikel i Linköpingstidskriften 
Blåklinten från sommaren 1951 skrev Carl Hamilton om Vadstenamö-
tena, deras historia och verksamhet.632 Hamilton nämner att flera bisko-
par hade varit med som ledare för mötena och framhåller särskilt Linkö-
pingsbiskoparna Andræ och Ysander. När det sedan kommer till mötena 
beskriver Hamilton dem som att ”ledningen kännetecknats framförallt 
av vad man plägat kalla lagarbete, d. v. s. en inre krets av präster och 
lekmän, män och kvinnor har påtagit sig ansvaret för mötenas både in-
nehåll och yttre ordning.” Dessa planeringsgrupper, berättar han vidare, 
har brukat samlas flera gånger före mötena för att förbereda men också 
dagligen under mötenas gång för att ta ställning till uppkomna frågor 
och ordna dagarnas program. Ibland har dessa planeringsgrupper delats 
i mindre grupper för att arbeta med särskilda uppgifter som till exempel 
att förbereda bibelstudier. 

En nyckel till det som skedde i början av undersökningsperioden är de 
samrådsmöten som samlade planeringsgruppen i början av varje år 
1947–1951. Lejondal, Danderyd, Linköping, Graninge och Sparreholm 
är platserna för dessa. Det finns inte några bevarade program från sam-
rådsmötena men av korrespondensen att döma verkar de till viss del ha 
varit uppbyggliga med inslag från de längre sommarmötena, såsom bi-
belstudium och föredrag. Dessutom fick planeringsgruppen genom dem 
möjlighet att mötas, planera och diskutera Vadstenamötenas fortsatta 
arbete och utveckling. Sommarmötenas utveckling avgjordes i och om-
kring planeringsgruppens samrådsmöten. Vid varje möte diskuterade 
gruppen avsikter och inriktning, med förslag på teman, innehåll och 
medverkande på nästkommande möte, men det framgår också att det i 
förberedelsearbetet med sommarmötena under perioden inte fanns 
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någon på förhand formulerad och uttänkt plan för hur arbetet skulle or-
ganiseras. 

Efter 1951 gick planeringsgruppen kring Vadstenamötet in i ett annat 
skede. Från att ha varit en stor planeringsgrupp, den som några i den 
innersta kretsen ansåg vara alldeles för stor, blev planeringsgruppen vä-
sentligt mindre. De nio undertecknarna av hälsningen i slutet av 1951 
blev till tre undertecknare av kallelsen till samrådsmötet 1952 inför 
1953 års möten.  

Koncentrationen av arbetsinsatsen för arrangerade av mötena innebar 
samtidigt en form av stabilisering av hela verksamheten så som det enligt 
Sharken Simons modell för icke vinstdrivande organisationer kan för-
väntas.633 I samband med planeringen av möten för åren 1952 och 1953 
stabiliseras organiserandet. I december 1951 utgick en ”hälsning till del-
tagarna i Vadstenamötet 1951” undertecknad av nio arrangörer.634 Föru-
tom en rekapitulation av sommarens möte, med uttryckt tacksamhet för 
gemenskapen i personliga möten och i bön sätter undertecknarna fokus 
på kommande möten och nämner att planeringsgruppen inför 1952 
hade börjat förbereda för att stödja tre möten på olika orter, i Söderkö-
ping, i Vänersborg och i Lund. Sedan uppmanas till fortsatt rekrytering 
av såväl arrangörer som intresserade deltagare till mötena. ”Nya männi-
skor behöver beredas tillfälle att få deltaga. Men alla behövs vi som med-
arbetare, dels i förbön för sommarens möten, dels för att intressera och 
inbjuda människor vi träffar under året. Här behövs spårsinne och fantasi 
för att ingen, som kunde och ville komma med i sommar, skall bli bort-
glömd”.  

I november skickades en ”hälsning till deltagarna i Söderköpingsmötet 
1952” och där meddelades planerna på det kommande årets lokala mö-
ten i Vadstena, i Karlstad och i Kristianstad. Det sistnämnda avsåg ett 
möte arrangerat av den självständiga planeringsgruppen i Lunds stift.635 
Ännu fanns viss kontakt mellan den sydliga planeringsgruppen och den 
mellansvenska eftersom hälsningen går även till arrangörerna i Lund. 
Hälsningen var undertecknad av tre personer: Torsten Ysander, Carl Ha-
milton och Gunni Hermelin. En skrivelse från maj 1953 innehåller en 
utförligare förteckning med 16 namn som benämns ”lagmedlemmar”, 
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vilket får förstås som en central planeringsgrupp, varav sju är markerade 
som bibelstudieledare.636  

1952 arrangerades därmed totalt tre möten, i Söderköping, Vänersborg 
och Lund. Det sistnämnda genomfördes av helt planeringsgruppen för 
Lund. Året därpå, 1953, planerades för ett möte i Vadstena, men det 
fick ställas in på grund av ett salmonellautbrott i södra Sverige.637 Det 
enda möte som blev av förutom det i Lunds stift var ett möte i Karlstad. 
De självständiga mötena i Lunds stift arrangerades sedan kontinuerligt 
fram till åtminstone 1982.638 Även om möten av liknande karaktär fort-
sättningsvis hölls i Lund och på andra platser inom Lunds stift kom dock 
1952 att utgöra en slutpunkt för spridningen av Vadstenamöten som 
hade kontakter med den centrala planeringsgruppen. 1954 hölls också 
det sista stora sommarmötet i Vadstena. Från 1955 och 30 år framöver 
arrangerades mötet i stället vid Medevi brunn, här kallat Medevimötet 
även om det i samtiden ännu en tid vanligen benämndes ’Vadstenamötet 
i Medevi’. Fram till och med 1959 hölls lokala Vadstenamöten på några 
andra platser än i Medevi och i Lunds stift.  

Det sista lokala mötet i traditionell Vadstenaanda ägde rum på Stjärn-
holms stiftsgård utanför Nyköping, Strängnäs stift, i slutet av juli 1959. 
Spåren av detta möte är knapphändiga. I SvD finns i slutet av juli en 
notis under rubriken ”Möte kring frälsningsfrågor”, där det noteras att 
ett ”kyrkligt möte för personlig förnyelse” just hade inletts med ”Fräls-
ningsfrågor” som fokus.639 Mötet finns upptaget i en översikt, ”sommaral-
manack”, i Strängnäs stiftblad sommaren 1959.640 

Instruktion ”Vakande Ögat” 
Vid början av 1950-talet hade Vadstenamötena och inte minst själva 
organiserandet av dem fått en fast form. I det efterlämnade materialet 

                                                
636 Matts Juhlin Dannfelt t. Gunnar Meijer 30.5.1953 1. VMA LSB. De förtecknade är 
Hjalmar Brundin, Berndt Bäcklund, Rangel Ekblom, Knut Ericson, Carl och Märtha Ha-
milton, Gunni Hermelin, Matts och Ingrid Juhlin Dannfelt, Hans Marcusson (1913–
1989), Gunnar Meijer, David Myrgård, Elisabet (1900–1988) och Erik Tamm (1893–
1964), Bride Trozelli (f. Hamilton, 1906–1999) och Torsten Ysander. 
637 Vadstenamötet 1954 [inbjudan] 1 VMA LSB. Om salmonellautbrottet, då kallat pa-
ratyfus,: DN 31.7.1953; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-bered-
skap/smittsamma-sjukdomar/salmonellainfektion/salmonellautbrottet-1953/ (läst 
26.10.2017, kl. 10.10) 
638 Lundastiftet 1982:6, s. 14. 
639 ”Möte kring frälsningsfrågor”, SvD 22.7.1960. I notisen nämns att domprosten Per 
Lundberg, domkyrkoadjunkten Fredrik Sidwall och kyrkoherden Berndt Bäcklund skulle 
medverka i mötet. 
640 Strängnäs stiftsblad 1959:4, s. 57. 
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från 1952 finns en ”P.M. för Vakande Ögat (=Matts)”, vilket är en in-
struktion för hur planeringen av mötena skulle ske. En blyertsnotering 
på ett arkivexemplar anger att Eric Nilsson är innehållets upphovsman 
och att det hade tillkommit under hösten 1952.641 Den egendomliga ti-
teln bör ha varit ett informellt namn på den person som skulle fungera 
som ett slags samordnare och namnet inom parentesen avsåg överjäg-
mästaren Matts Juhlin Dannfelt (1896–1971) i Linköping som hade va-
rit med vid mötena i flera år. PM:en innehåller dels information om vilka 
allmänna funktioner som ”Vakande Ögat” skulle ha, dels tolv punkter 
med förtydligande av uppgifter som skulle utföras. Om PM:en verkligen 
användes och i så fall hur länge finns inga noteringar om, men för att 
förstå hur arrangörerna vid den här tiden resonerade om organiserandet 
av Vadstenamötena efter det följer här ett kort sammandrag av den.642 

De tre allmänna funktioner som samordnaren skulle ha var att se till att 
det fattades koncisa beslut, att de protokollfördes och att de utfördes. 
De tolv punkterna med uppgifter är mestadels praktiskt inriktade, som 
när lokalerna skulle bokas och påminnelse om korrekturläsning av det 
tryckta programmet. Det finns några punkter som säger något mer om 
mötenas karaktär. Den första punkten tar upp att bibelstudieledare 
måste finnas tidigt på året och att stiftsadjunkter med fördel skulle en-
gageras.  

När det gäller programmet betonas i PM:en att samtliga undertecknare 
av inbjudan skulle kontaktas och att de som inte kunde delta i själva 
mötet inte heller skulle stå med som inbjudare. Det var i linje med vad 
som hade diskuterats tidigare i planeringsgruppen. En annan punkt, den 
sjätte, nämner annonsering och att Vår Kyrka och SKT var de viktigaste 
kanalerna för mötets annonsering. Anmälningsförfarandet tas upp i en 
punkt, den sjunde, om att de som anmält sig till mötet skulle få en väl-
komsthälsning och därigenom också bekräftelse på att de var välkomna. 

Den längsta punkten i PM:en är den tolfte och handlar om pastor loci, 
den lokale tjänstgörande kyrkoherden, och här påminns bland annat om 
gällande bestämmelser. I sju underordnade punkter redogörs för vad mö-
tessamordnaren bör tänka på i relationen till den lokale kyrkoherden. 
Till viss del gäller det formella åtgärder, som att kyrkoherden måste 
meddelas om man önskar fira mässa under de förberedande dagarna ef-
tersom sådana ska utlysas enligt kyrkolagen och vidare att den lokale 
kyrkoherden har sista ordet i fråga om predikanter vid mötet. Ytterligare 

                                                
641 ”P.M. för Vakande Ögat (=Matts)” 1 VMA LSB. 
642 ”P.M. för Vakande Ögat (=Matts)” 1 VMA LSB. 
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flera av punkterna handlar om sätt att upprätthålla goda relationer, som 
att kyrkoherden skulle hålla skriftetalet vid högmässan, vara ordförande 
för mötets liturgiska arbetsgrupper och med sin fru inbjudas att delta i 
de förberedande samlingarna. Utöver detta betonas att kyrkoherden 
skulle vara informerad om allt som rör mötet. Allt pekar mot att relat-
ionen till den officiella kyrkoorganisationen var av betydelse. 

Instruktionen är en sammanställning av samlade erfarenheter från arran-
gerandet av tidigare möten, med förslag till möjliga förändringar och på-
minnelser om gällande bestämmelser. Hur dokumentet kom att använ-
das, om alls, framgår inte. Att instruktionen upprättades pekar mot att 
en viss förändring var på gång bland arrangörerna. En skriven instruktion 
för utdelande skulle underlätta organiserandet, så att inte kunskap skulle 
gå förlorad när tidigare drivande personer, exempelvis Margit Sahlin, 
inte längre hade ansvar i samma omfattning som tidigare. Arrangörerna 
var medvetna om det stora arbetet med förberedelser till mötena, och 
även om pågående förändringar i rutiner som blivit följden av många 
interna diskussioner och vissa konflikter i det förgångna. 

Engagemanget var och förblev enskilt och frivilligt. Synen på detta för-
ändrades i liten utsträckning under åren. Redan 1943 betonades att alla 
gjorde sina insatser på frivillig väg, dvs. utan något tjänsteåliggande, som 
ett privat engagemang.643 Det innebar att ingen kyrkligt anställd heller 
kunde göra anspråk på ersättning för sin insats. Kanske bleknade inne-
börden av detta redan under 1950-talet, så att till exempel kyrkoherden 
i Loftahammar Sven Arén (1904–1988) skrev till biskop Ysander i juni 
1952 och anhöll om att få räkna sin insats som bibelstudieledare vid Sö-
derköpingsmötet som ett tjänsteåliggande för att slippa söka tjänstledig-
het.644 Biskopens svar till Arén har inte påträffats i arkivmaterialet och 
frågan verkar vid den tiden vara ganska enstaka. 

Under hela 1950-talet bestod 1940-talets sätt att organisera Vadstena-
mötena genom en planeringsgrupp, men även om det formaliserades 
successivt bildades inte någon formellt fastställd organisation. En av de 
mest engagerade i dessa års möten, Berndt Bäcklund, framhöll i samband 
med Strängnäsmötet 1957 att mötena levt på Guds försyn och att ingen 
överordnad organisation stått bakom dem, och det var också skälet till 
att de var ekonomiskt vanskliga då inga bidrag från något håll hade ut-
betalats till stöd för dem.645 I och med år 1958 förefaller vissa steg mot 

                                                
643 11 februari 1943 153 MSS SSA. 
644 Sven Arén t. Torsten Ysander 20.6.1952 3:30 TYA ViLA. 
645  ”Sexlingars vågspel i Vadstena tas upp parallellt i Strängnäs” Morgon-Bladet 
28.6.1957. 
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en formalisering ha tagits. Tidigare hade planeringsgruppens sam-
rådsmöten inte protokollförts, annat än eventuellt i form av sporadiska 
minnesanteckningar, men från januari 1958 finns i arkivet det första mer 
utförligt förda protokollet bevarat även om det inte benämns som ett 
sådant. Det innehåller närvarolista från ett samrådsmöte, ärenden i 
punkter och kollektivt formulerade beslut. I ingressen rubriceras det 
dock bara som: ”Redogörelse för överläggningar och beslut vid samman-
komst den 17 jan.1958 [...] angående planerat möte för personlig och 
kyrklig förnyelse sommaren 1958 i Strängnäs”.646 Även från planerings-
gruppen för det mötet, då i Medevi, finns ett rudimentärt dokument 
bevarat med en sammanfattning av beslut från ”vadstenalaget”.647  

Planeringsgruppen var genom mötenas hela historia en utpräglad ser-
vicefunktion för att driva verksamheten. För planeringsgruppen verkar 
det inte ha funnits något egenvärde i att arbetssättet skulle kunna for-
maliseras till någon känd organisationsstruktur, trots att sådant säkert vid 
den här tiden var något välkänt för de engagerade. De upplevde troligen 
inte heller sig själva som delaktiga i något som hade formen av förening 
eller intresseorganisation. 

Överflyttning till Medevi brunn  
1955 hölls Vadstenamötet för första gången i Medevi brunn. Brunnsan-
stalten är belägen i Östergötland, drygt 30 kilometer norr om Vadstena, 
någon kilometer från Vättern. 

Skälen till överflyttningen har inte gått att klarlägga.648 Ända sedan första 
mötet 1943 hade Vadstena varit den viktiga platsen för mötet och som 
har berättats tidigare hade bestämda motiveringar för det uttryckts re-
dan inför första mötet. I källmaterialet har det inte framkommit något 
om orsakerna till varför 1955 års möte inte hölls i Vadstena, inte heller 
om det då fanns några avsikter eller ej att återkomma dit. 

1955 är första gången som det i mötesinbjudan står ”Vadstenamötet” 
inom citationstecken, för att markera dissonansen mellan benämningens 
ortnamn och valet av mötesplats. Att Vadstena hela tiden var en viktig 

                                                
646 ”Redogörelse för överläggningar och beslut vid sammankomst den 17 jan.1958” 1 
VMA LSB. 
647 ”Sammanfattning av beslut, fattade vid vadstenalagets sammanträde på Björnsnäs den 
23.1.1958” 1 VMA LSB. 
648 Möjligen kan kommunikationernas förändring ha haft betydelse för mötesplatsen. Re-
guljär järnväg med passagerartrafik fanns till Vadstena fram till 1963. År 1956 avelekt-
rifierades sträckan, elloken ersattes med diesellok och turerna blev glesare. 
http://www.wfj.se/fakta/Historik_WFJ_nov_2008.pdf (15.5.2019 kl. 16.35) 
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del av mötenas identitet kan det inte råda någon tvekan om, eftersom 
mötena fortsättningsvis, ända fram till 1980-talet benämndes ”Vadstena-
mötet i Medevi brunn”, och detta trots att bara åtta av cirka 40 möten 
ägde rum just i Vadstena. Vid ett möte med arbetslaget i november 1984 
beslutades dock att ändra postgiroadressen från ”Vadstenamötet” till 
”Medevimötet”.649 I och med att man då också lämnade klosterkyrkan i 
Vadstena kom under Medeviperioden Brunnskyrkan att utgöra sam-
lingsplats för gudstjänsterna.650 Det blev en stor förändring av kyrkomil-
jön från klosterkyrkan i Vadstena, men behovet av ett större kyrkorum 
hade minskat. 

Förflyttningen av mötesplats innebar en påtaglig förändring av hela mil-
jön. Vadstena var en medeltida stad med omgivande pågående folkliv 
och gott om historiska anor, präglat av klostermiljön och med kyrkan 
och slottet som självklara centra i stadsmiljön. Vadstenaborna hade mot-
tagit mötet väl och många hade även inkvarterat mötesdeltagare i sina 
hem. Den betydligt mer avskilda platsen Medevi hade också vissa histo-
riska anor. Efter att källvattnet hade ansetts hälsobringande började 
brunnsmiljön byggas vid 1600-talets slut och har sedan dess hyst en fun-
gerande brunnsverksamhet. 651  Brunnsmiljön, där brunnskyrkan, hela 
verksamheten och boendet ryms, är ett litet område beläget i skogs- och 
landsbygdsmiljö. Förvisso gick riksvägen förbi Medevi brunn, men dess 
belägenhet är i avskildhet. En av de hälsobringande effekterna med 
brunnsorten ansågs vara att slippa stadsmiljön. När Vadstenamötet flyt-
tade till Medevi förbyttes alltså stadsliv och historiska kyrkliga anor till 
avskilt belägen landsort där hälsan och stillsamhet i stället präglade mil-
jön, med vana att organisera stora sällskap. Deltagarnas upplevelse av 
gemenskapen och blev en annan: kanske från att ha uppfattat sig vistas i 
ett kyrkligt centrum, rent bokstavligt, till att uppleva sig vara i periferin, 
eller åtminstone i just avskildhet. 

Några få år efter flytten, från 1959, justerades namnet på mötet till 
”kyrkligt möte till personlig förnyelse”.652 Även om orsakerna till namn-
ändringen sannolikt var flera leder ändå associationerna till en mer in-
trospektivt riktad sammankomst, där den egna andliga uppbyggelsen var 
det viktigaste, snarare än en verksamhet med syfte att vitalisera både 
enskilda och kyrkan. Kombinationen av flytten till det mer avlägset 

                                                
649 Protokoll 17.11.84 5 VMA LSB. 
650 Brunnskyrkan finns beskriven i Lagerqvist 1978, s. 144f och historisk karta över om-
rådet i Antonsson 1980, s. 16f. 
651 Lagerqvist 1978, s. 11–14; 26–42. 
652 Medevimötet 1959 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
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belägna Medevi brunn och namnförändringen ger det bestämda in-
trycket att mötet blev mer slutet.  

Ekonomi 
När väl programmet och inbjudningarna till mötet 1947 i månadsskiftet 
januari/februari hade blivit klara hade ”bestyrelsen för Vadstena-arbetet” 
sänt en skrivelse till SKD, daterad i mitten av januari, innehållande en 
ansökan om ett anslag på 700 kronor till arbetet med Vadstenamötena.653 

Förberedelserna inför sommaren 1947 skulle som tidigare har redovisats 
gå av stapeln på Lejondal och till samrådsmötet var personer från olika 
kyrkliga strömningar och sociala kretsar inbjudna, men eftersom inte alla 
skulle kunna bekosta resan ur egen kassa anhöll gruppen om medel från 
SKD. I skrivelsen står att Vadstenamötena inte tidigare hade behövt för-
lita sig på externa medel från SKD. Därpå påminde skribenterna om att 
det anslag om 300 kronor som tidigare ansökts om och beviljats inte 
hade använts utan återlämnats. Mötena hade inga fasta ekonomiska band 
till någon organisation. Denna omständighet, skrev Sahlin, bidrog till att 
gemenskapen mellan de två planeringsgrupperna ”glappat”, att de inte 
fått någon gemensam syn på mötenas ekonomi – ”rikskassan” – och att 
dessutom Nilsson inte hade drivit någon ”framtidsplanering”.654 

I möteskassan Vadstenamötet 1948 var en mindre summa avsatt för del-
tagarstipendier. Hur dessa utlystes har inte kunnat klarläggas, men av 
materialet kan utläsas att fem personer beviljades stipendier för delta-
gande. Summorna det handlade om var mellan 40 och 60 kronor, totalt 
en summa om 275 kronor. Alla fem var kvinnor, två var provsystrar på 
Samariterhemmet i Uppsala, en benämnd som teologie studerande, en 
fröken och en diakonisselev. Det rörde sig alltså om yngre kvinnor i bör-
jan av sina yrkesinriktningar och studier.655 

I ett meddelande till arbetslaget 1948 skrev Margit Sahlin att möteskas-
san skulle ersätta kostnaderna för arbetslagets förberedande dagar i 
Vadstena och för den som var i stort behov därav även ge reseersättning. 
Sahlin skriver förklarande att ekonomin har olika betydelse men att 
”också i detta måste gemenskapen vara självklar för oss, så att ingen ska 
känna sig utesluten eller hårt betungad för pengarnas skull.”656 

                                                
653 Till Svenska kyrkans diakonistyrelse 16.1.1947 153 MSS SSA. 
654 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 3.11.1950 2:40 TYA ViLA. 
655 Beviljade stipendier 1948 153 MSS SSA. 
656 ”Kära medlemmar av arbetslaget för sommarens ’Vadstenamöte’” 153 MSS SSA. 
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Även 1949 insändes förfrågan till åtminstone två organisationer med an-
hållan om ekonomiskt stöd, nämligen till J.E. Frykbergs stiftelse och Di-
akonistyrelsen. I ansökningarna om 250 respektive 600 kronor motiveras 
behovet med att arrangörerna tar stora risker inför mötena och att de 
gärna vill kunna hjälpa mindre bemedlade personer att delta i mötena. 
Särskilt nämns ”arbetare, studenter och andra ungdomar” som särskilt 
angelägna. Ansökningarna är ställda från Vadstena, sannolikt genom 
Margit Sahlin.657 

I instruktionen ”Vakande Ögat” som var tänkt att fungera som en lat-
hund för dem som arrangerade mötet fanns en punkt, som visar på att 
den möteskassa som fanns ibland kunde få användas till att täcka ekono-
miska förluster för dem som anmält sig och sedan inte kommit till mö-
tet.658 

Från sista december samma år finns en kortfattad ekonomisk redogörelse 
för mötets ekonomi, skrivet som en revisionsberättelse: ”Räkenskaperna 
för ifrågavarande granskningsår 1958 äro förda med ordning och reda.”659 
Ingen rubrik säger att det gäller en viss organisation eller något liknande 
i dokumentet, utan det benämns kort ”Vadstenamötets ställning 31/12 
1958”. Dokumenten i fråga pekar mot att ett slags formalisering av ar-
betsrutinerna för Vadstenamötena definitivt genomfördes under 1958 
även om sådant kan spåras redan tidigare under 1950-talet. 

Det som rör ekonomin kring Vadstenamötet är svårt att få grepp om för 
undersökningsperioden 1947–1959. Planeringsgruppen verkar inte ha 
haft någon kassaansvarig och kassabok. Några räkenskaper återfinns inte 
i arkivmaterialet till skillnad från den senare delen av perioden inte. Det 
framgår att den huvudsakliga försörjningen av mötena var deltagaravgif-
ter och planeringsgruppen försökte hålla ned kostnaderna. Det överskott 
som uppstod med åren användes till att underlätta för gruppens med-
lemmar med exempelvis reseersättning. Mötenas relativa ekonomiska 
oberoende visas genom att man, som nämnts, sökte medel från olika håll 
för att kunna använda som stipendier för deltagare i mötena. 

Summering om förberedelserna  
Undersökningsperioden 1947–1959 var som nämndes i kapitelinled-
ningen Vadstenamötenas mest expansiva period. Samtidigt kom den att 

                                                
657 Vadstenalaget t. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse [odat.] 114 MSS SSA; Vadstena-
laget t. styrelsen för Frykbergska stiftelsen 10.3.1949 114 MSS SSA. 
658 ”P.M. för Vakande Ögat (=Matts)” 1 VMA LSB. 
659 ”Vadstenamötet ställning den 31/12 1958” 1 VMA LSB. 
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leda till en stabilisering av mötesverksamheten som blev viktig för att 
mötena skulle kunna möta de alltmer påfrestande utmaningar som sedan 
skulle möta verksamheten under nästa decennium, 1960-talet.  

Förberedelsearbetet var intensivt och innebar många förberedande mö-
ten på olika platser med den stora planeringsgruppen några gånger varje 
år, samrådsmöten före och uppföljningsmöten efter sommarmötena. 

Det första av förberedelsemötena var ett samrådsmöte 1947 på Lejon-
dal. Uppföljning efter tre det året genomförda sommarmöten på andra 
platser än Vadstena – Söderköping, Södertälje och Örebro – skedde 
bland annat i ett möte på Ersta, men framför allt i korrespondens mellan 
medlemmarna i den centrala planeringsgruppen.  

Inför 1948 ägde ett planeringsmöte rum på Borgen och även nu skedde 
utvärderingen i brevväxling mellan dem som i det här skedet kallar sig 
Vadstenalaget. I slutet av 1947 påbörjades också planering av ett lokalt 
möte i Karlstads stift 1948. Det mötet kom att präglas av Oxfordgrupp-
rörelsen. 

Efter 1948 års möte i Vadstena hölls ett första samrådsmöte inför nästa 
år 1949 under hösten på Ersta och inför det mötet hölls ett till sam-
rådsmöte i Linköping i januari. Planeringen kom då att gälla fyra fullö-
diga lokala stiftsmöten under sommaren 1949 – i Jönköping, Söder-
hamn, Vänersborg, Örebro – men inget i Vadstena.  

Utvärderingen av de fyra mötena 1949 skedde inom en bred planerings-
grupp. Följande sommar 1950 skulle möte äga rum i Vadstena och 
Lund. Inför det möttes planeringsgruppen på Graninge. Diskussionerna 
inför 1951 ägde rum på Sparreholm. Från 1951 upplöstes den stora pla-
neringsgruppen för mötena som hade fått benämningen ”rikslaget”. Där-
efter skedde planering av möten i mindre grupper och möten genomför-
des lokalt om än med viss central styrning. För att hålla ihop utform-
ningen av verksamheten i likartade former på olika platser skapades en 
instruerande PM, ”Vakande Ögat”. 1955 flyttade det centrala Vadstena-
mötet från Vadstena till Medevi brunn. Slutligen har detta avsnitt om 
mötesförberedelser också berört hur mötesekonomin hanterades i olika 
skeden. 

Undertecknare  
Arrangörerna och de som undertecknade inbjudan spelade en viktig roll 
under Vadstenamötenas hela historia. Som har framgått i kapitel 4 före-
kom bland dem många olika åsikter som förhandlades fram till 
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konsensus. Viljan att genomföra mötena på ett bra sätt var stark. Arran-
görerna strävade efter att ta till vara på det som visat sig vara ett fram-
gångsrikt koncept för mötena. 

Arrangörerna, alltså de som stod för de praktiska arrangemangen av mö-
tena, var ofta också undertecknare av inbjudan. Däremot var inte alla 
undertecknare med i planeringen av mötena. Från 1943 års möte och 
fram till och med mötena 1958 undertecknade nämligen arrangörerna 
inbjudan till mötena. Det sista året i undersökningsperioden, 1959, finns 
inte längre någon lista av undertecknare med i inbjudan, varför 1958 står 
som slutår för den här delen av undersökningen.660 Listan av namnun-
derskrifter återkom inte heller i nästa undersökningsperiod. 

Perioden kännetecknas, som tidigare har framhållits, av att möten till att 
börja med hölls på flera platser, inte bara i Vadstena, men att den formen 
av spridning mattades av och de mellansvenska mötena upphörde under 
1950-talets senare del. Det är inte möjligt att skilja ut vid vilka möten 
enskilda personer var verksamma, men det är av intresse att ta reda på 
vilka de var, dvs. var de hörde hemma i kyrklighet och social ställning. 

Eftersom det inte finns inbjudningsprogram eller annonser med under-
tecknare bevarade för alla möten under tiden 1947–1958 kan inte redo-
visningen bli helt komplett. Från de listor som finns, inklusive en beva-
rad inbjudan till det inställda mötet 1953 i Vadstena, kan viss informat-
ion hämtas.661  

I vissa av de tryckta inbjudningarna framgår det av listorna på under-
tecknare att de möten som hölls lokalt var regionalt förankrade i sitt stift. 
Exempelvis hör elva av femton undertecknare av inbjudan till mötet i 
Söderhamn 1949 hemma i Uppsala ärkestift och just dessa förekommer 
som undertecknare bara på denna enda inbjudan. 

                                                
660 Medevimötet 1959 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
661 De förda resonemangen och beräkningarna bygger på sammanställningar av följande 
material. Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 153 MSS SSA; Södertäljemötet 1947 [in-
bjudan] 153 MSS SSA; Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 1 VMA LSB; Karlstadsmötet 
1948 [inbjudan] 153 MSS SSA; Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB; Söder-
hamnsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA; Vänersborgsmötet 1949 [inbjudan] 114 
MSS SSA; Längbromötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA; Vadstenamötet 1950 [inbju-
dan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1951 [inbjudan] 1 VMA LSB; Söderköpingsmötet 
1952 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vänersborgsmötet 1952 [inbjudan] 114 MSS SSA; 
Vadstenamötet 1953 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1954 [inbjudan] 1 VMA 
LSB; Medevimötet 1955 [inbjudan] 1 VMA LSB; Medevimötet 1956 [inbjudan] 1 
VMA LSB; Strängnäsmötet 1957 [inbjudan] 114 MSS SSA; Medevimötet 1957 [inbju-
dan] 1 VMA LSB; Strängnäsmötet 1958 [inbjudan] 1 VMA LSB; Medevimötet 1958 
[inbjudan] 1 VMA LSB. 
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När någon upphör att delta i arbetet och planeringen av mötena kan det 
finnas flera skäl, kanske personliga eller missnöje med mötena. Någon 
förklaring framgår inte av bevarat material. 

Sifferuppgifter på ett antal undertecknare talar om ett brett och bestå-
ende engagemang, något som fick mötena att leva vidare. För de drygt 
20 undersökta mötesinbjudningarna under tiden 1947 till 1958 före-
kommer cirka 200 enskilda personer som undertecknare på en eller flera 
inbjudningar. Antalet underskrifter varierar under hela den undersökta 
tiden på samma sätt som i den tidigare. En inbjudan är undertecknad 
med 30 namn och en annan med 8, genomsnittet är nära 22 underteck-
nare per mötesinbjudan. Det går inte att se någon rak förändring, som 
att antalet undertecknare skulle öka eller minska med tiden. Ingen en-
skild person har undertecknat samtliga inbjudningar, men fördelningen 
av flest undertecknade inbjudningar ser ut enligt följande.  

Av det tjugotal personer som undertecknat mellan 7 och 15 inbjud-
ningar förekommer sju personer redan under första perioden, närmare 
bestämt så att fyra också var med och undertecknade samtliga tre möten 
i den föregående perioden (1943, 1945 och 1946): Knut Ericson, David 
Myrgård, Margit Sahlin och Torsten Ysander. Fjorton av de mest fre-
kventa undertecknarna i andra perioden var inte med som underteck-
nare inför de första tre mötena och dyker upp först under den här be-
handlade andra perioden. Det pekar på att intresset och engagemanget 
för mötena växte väsentligt redan efter de tre första Vadstenamötena.  

Sammanfattningsvis gäller för de tre första mötena att inalles 33 perso-
ner stod som undertecknare till inbjudningar och av dem återfinns 11 på 
alla tre inbjudningarna. För den här behandlade perioden 1947 till 1958 
gäller att 10 av dessa 11 (undantaget var den avlidne biskopen Tor 
Andræ) – undertecknade inbjudan till minst ett, i genomsnitt fem mö-
ten. Det visar på en klar kontinuitet i mötena från mötenas tidiga tid 
ända in i 1950-talet. Av alla de 33 personer som stod som undertecknare 
under tiden 1943 till 1958 är det efter 1960 en tredjedel (12) som inte 
förekommer som medverkande eller deltagare under Vadstenamötenas 
sista period. 

Under tiden 1947–1950 förekom fler tillfälliga undertecknare av inbjud-
ningarna än tidigare. Av det sammanlagda antalet undertecknare under 
perioden var det bara knappt hälften som undertecknade vid flera till-
fällen, att jämföra med tre fjärdedelar under tidigare period. 

Det sker således en förändring mellan de två perioderna 1943–1946 och 
1947–1958 som kan formuleras så att den ursprungliga kärntruppen av 
arrangörer var stabil ända in på 1950-talet, men att den stabiliteten 
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minskade gradvis under 1950-talet. Det är ett tecken på att intresset att 
vara med och arrangera och därmed betydelsen av Vadstenamötena 
minskade efterhand. Tidsmässigt råkar den minskningen av intresset – 
tillfällighet eller ej – sammanfalla med flytten av mötena till Medevi 
brunn. 

Som framgår av sammanställningen av de sammanlagt cirka 200 under-
tecknarna under perioden 1947–1958 var 12 biskopar och cirka 75 präs-
ter. Ämbetsbärarna, tillsammans nästan 90 personer, utgjorde nästan 
hälften av undertecknarna. Av de övriga, lekfolket, var den faktiska för-
delningen mellan könen nästan jämn, knappt 60 kvinnor och 50 män. 
Den jämna fördelningen mellan präster och lekfolk var påfallande stabil 
över tid, vilket tillsammans med andra bevarade drag i mötesverksam-
heten, pekar mot att de två grundläggande idéer som bar Vadstenamö-
tena – avsikten om kyrklig bredd och förenandet av det kyrkliga och det 
personliga – var i grunden bestående. 

Några särskilt viktiga ofta förekommande undertecknare var följande. 
Carl Hamilton var den av alla som undertecknade flest inbjudningar till 
Vadstenamötena, inalles 17 gånger ända in i den tredje perioden i denna 
undersökning, vilket klart visar den stora roll han under decennier hade. 
Hjalmar Brundin och Gunni Hermelin, som båda undertecknade sin 
första mötesinbjudan 1946, kom att vara flitigt förekommande under 
den andra tidsperioden. 

I fråga om de medverkande märks en iakttagbar kontinuitet mellan mö-
tena under 1940- och 1950-talen. Med tanke på att de enskilda perso-
nerna är en del av bilden av Vadstenamötena finns det anledning att även 
redovisa siffrorna som personer. Sett till tiden 1947–1958 var den som 
undertecknade flest inbjudningar som nyss nämnts Carl Hamilton (15), 
och därefter lärarinnan Gunni Hermelin (13), kyrkoherden Berndt 
Bäcklund (12), rektorn Rangel Ekblom (12), prosten David Myrgård 
(11), biskopen Torsten Ysander (11), missionssekretaren Hjalmar Brun-
din (11), kyrkoherden Gunnar Meijer (11) och översten Carl von Essen 
(1873–1960) (11). Av dessa är det främst tre som i kontinuitet från de 
första Vadstenamötena var med i viss officiell kapacitet: Carl Hamilton 
som landshövding i Östergötland var ofta inledningstalare vid mötena, 
Torsten Ysander deltog som biskop i Linköping och David Myrgård som 
kyrkoherde i Vadstena. Ingen av dessa tre frekventa undertecknare var 
särskilt profilerade i kyrkligt hänseende, så något ’läger’, för att använda 
ett Vadstenamötesrelaterat uttryck, kan inte pekas ut.  

De biskopar som deltog i Vadstenamötena hade en särskilt viktig roll 
som undertecknare av mötesinbjudningar. Den lokale biskopen stod som 
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garant för mötets svenskkyrkliga hemort. Under tiden 1947–1958 har 
samtliga möten på olika platser utom två åtminstone en biskop som un-
dertecknare och i samtliga dessa fall finns stiftsbiskopen för mötesplatsen 
med. Det borde, liksom redan vid de första åren, ha fungerat som en 
signal att mötena var svenskkyrkliga i och med att deras förekomst var 
sanktionerad av stiftets biskop. 1947–1958 var det sammanlagt elva bis-
kopar som någon gång undertecknade mötesinbjudningar, och tre av 
dem hade haft betydelse som inspiratörer för mötena redan från första 
början. Förutom Tor Andræ som avled 1947 förekom de tre övriga från 
perioden 1943–1946 – Arvid Runestam, Torsten Ysander och Bengt 
Jonzon – som undertecknare också under den följande perioden, om än 
med olika frekvens. Några biskopar som undertecknade endast en gång 
och då i kapacitet av stiftsbiskopar vid lokala möten kan nämnas: Man-
fred Björkquist, Stockholm, vid Södertäljemötet 1947, Yngve Brilioth, 
Växjö, vid Jönköpingsmötet 1949, Gustaf Ljunggren (1889–1950), 
Skara, vid Vänersborgsmötet 1949, och Yngve Rudberg (1887–1978), 
Skara, vid Vänersborgsmötet 1952.662  

Att ha en biskop som undertecknare var viktigt men två möten saknar 
sådant: mötet 1947 i Söderköping och det i Söderhamn 1949. Det var 
av särskilda skäl. När det gäller Söderköping var läget följande. 1947 var 
det första försöket med att inte bara ha ett samlat möte i Vadstena, utan 
i stället ha två möten på andra platser, och det blev Södertälje och Sö-
derköping. För Södertäljemötet stod två biskopar som undertecknare, 
biskopen i Strängnäs Gustaf Aulén och Stockholmsbiskopen Manfred 
Björkquist. Södertäljes geografiska närhet till Stockholm med dess star-
kare relation till huvudstaden än till stiftsstaden Strängnäs kan förklara 
att i det fallet även Stockholmsbiskopen undertecknade. När det gäller 
det parallella mötet i Söderköping hade biskopen i Linköpings stift, Tor 
Andræ, avlidit i slutet av februari 1947, under planeringsfasen av mötet, 
och någon ny biskop fanns ännu inte på plats. Eftersom Andræ hade 
undertecknat de tre tidigare inbjudningarna och omnämns och citeras i 
inbjudan till mötet 1947 får det antas att han i något skede uttalat sitt 
stöd och avsikt att stå bakom också detta.663 Om Söderhamnsmötet finns 
däremot inga närmare upplysningar i källmaterialet förutom en tryckt 

                                                
662 Södertälje tillhör förvisso Strängnäs stift, men kan ändå anses tillhöra Storstockholms-
regionen. 
663 Södertäljemötet 1947 [inbjudan] 153 MSS SSA; Söderköpingsmötet 1947 [inbju-
dan] 153 MSS SSA. 
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inbjudan, men en rimlig förklaring kan vara att det mötet inom Uppsala 
ärkestift planerades med kort varsel.664 

Kyrkliga inriktningar bland arrangörerna 

Att närmare granska de personer som stod som undertecknare på inbju-
dan till de olika Vadstenamötena och inte minst dem som gav sig till 
känna som arrangörer, ger en möjlighet att förstå vad mötena stod för 
och hur de uppfattades i sin samtid. Undertecknarnas namn fungerade, 
som tidigare nämnts, som signaler för hur eventuella deltagare skulle 
uppfatta mötet. 

I mötenas första fas, 1943–1946, skrivs ofta i brev och redogörelser om 
hur olika kyrkliga ’läger’ träffades vid mötena och namnförteckningarna 
innehöll då också många personer som identifierbart hemmahörande 
inom olika kyrkliga riktningar och den officiella kyrkostrukturen. Det 
gäller inte i samma grad under 1950-talet. Som tidigare framhållits är 
det inte enkelt att identifiera personers kyrkliga riktningar, men det är 
ändå möjligt att urskilja vilka grupper som efter de första mötena var 
och, i det här skedet lika viktigt, inte var representerade. Oxfordgrupp-
rörelsen/Moralisk Upprustning finns inte längre representerad efter 
1950-talets början. Ett av de kända namnen där, biskop Bengt Jonzon, 
upphörde med sitt engagemang i mötena redan 1950, medan hans ar-
bete för Oxfordgrupprörelsen, då Moralisk Upprustning, fortsätter och 
intensifieras.665 Samtidigt kan nämnas att Arvid Runestam, som under 
1930- och 1940-talen stödde och gärna associerades med Oxfordgrupp-
rörelsen, gjorde kritiska uttalanden mot densamma när rörelsen alltmer 
ändrade inriktning under 1950-talet, medan han stod kvar i mötenas 
sammanhang några år in på 1950-talet.666  

Vidare gäller att samtliga mötens underskrifter, under hela den tid såd-
ana förekommer, endast utgörs av personernas namn. Någon titel – vare 
sig ärvd eller förvärvad – förekommer inte där, medan såväl deltagarlis-
torna som mötesprogrammen nämner dem. Avsaknaden av titlar, i ett 
annars titelmedvetet sammanhang, skulle kunna tolkas som ett egalitärt 

                                                
664 Hjalmar Brundin m.fl. ”Vid det möte för personlig och kyrklig förnyelse” 114 MSS 
SSA; Söderhamnsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA. 
665 I skriften Kyrkan och Moralisk upprustning från 1951 menar Jonzon att dessa två stor-
heter – kyrkan och moralisk upprustning – befrämjar varandra och sammanfattar deras 
relation som ”det icke blott är möjligt utan tveklöst naturligt och påkallat att stå helt och 
förbehållslöst i kyrkan och på samma gång helt och förbehållslöst i Moralisk upprust-
ning”. Jonzon 1951, s. 55; S. Ekstrand 1993, s. 207f. 
666 Se exempelvis Rosenberg 1992, s. 178f. Efter några års frånvaro i mötena deltar Arvid 
Runestam sista gången i Medevimötet 1957. Medevimötet 1957 [deltagarlista] 1 VMA 
LSB. 
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drag i mötenas ärende; att undertecknarna ville stå tillsammans som 
kristna oavsett social ställning och inbjuda till ett för dem personligen 
angeläget kyrkligt möte. Det kan rimligen ha förstärkt mötenas och deras 
arrangörers trovärdighet hos deltagarna, som man ville rekrytera från 
olika sociala grupper, även om det inte lyckades särskilt väl. Samtidigt 
förtecknar de ibland långa listorna med undertecknare utan tvekan per-
soner med ett kulturellt kapital i de svenskkyrkliga sammanhangen. Där-
med kan också antas att listornas sammansättning avsåg att associera till 
sammanhang som möjliga deltagare själva skulle vilja vara en del av.  

En ny situation uppstår i och med att inbjudningarna till 1959 års möte 
inte undertecknades med någon lista med namn. Det har bidragit till att 
i undersökningen se 1958/1959 som en brytpunkt i Vadstenamötenas 
historia. Från 1959 till och med 1964 undertecknades nämligen inbjud-
ningstexten av ”Vadstenalaget”, och under perioden 1965–1979 av ”Ar-
betslaget”. Under mötenas sista tid, 1980–1985, förekommer överhu-
vudtaget inte några undertecknande med namn eller ens någon signatur. 
Bakgrunden till dessa förändringar står inte att finna uttryckta i materi-
alet, men kan sättas in i ett större sammanhang. 

När namnförteckningarna försvann definitivt 1959 kan det tolkas så att 
mötena var välkända efter att ha arrangerats under 15 år, men också som 
att angivande av personer med namn inte längre kunde tjäna till att sam-
manföra olika kyrkliga inriktningar utan kanske snarare skulle splittra 
mötena. Det gäller särskilt kvinnoprästfrågan. I och med kyrkomötesbe-
slutet 1958 om att öppna prästämbetet för kvinnor blev frågan om per-
soners ställningstagande i en belastad debatt känsligare och de som varit 
engagerade i endera sidan av debatten om prästämbetet ville sannolikt 
inte sammankopplas med företrädare för motsatt uppfattning. Man 
skulle då ur arrangörernas perspektiv förlora den primära idén om en 
möjlig bred anslutning till mötena; det fick därför i stället bli innehållet, 
tematiken och de annonserade föredragshållarna som fick fungera som 
dragkraft till mötena. 

Margit Sahlins engagemang  

Margit Sahlin var en ytterst betydelsefull person för Vadstenamötena, 
starkt engagerad i initiativet redan inför det första mötet 1943 för vilket 
hon hörde till den ursprungliga gruppen av arrangörer. Hon var då en 
udda person eftersom hon var den enda kvinnan, och icke vigd till kyrk-
lig tjänst som nästan alla de övriga var.667 Hon var också den yngsta, den 

                                                
667 En annan kvinna förekommer i mötesarrangemangen 1943 och vid fyra ytterligare 
möten, nämligen diakonissan Ingrid Wermcrantz (1890–1956). 
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enda som var född på 1900-talet – 29 år gammal vid det första mötet 
1943 där prästerna var mellan 45 och 65 år.668 I fortsättningen hade hon 
centrala uppgifter som inbjudare och arrangör av mötena under hela 
1940-talet. Redan vid 1950-talets början blev vissa konflikter synliga och 
1957 upphörde hennes åtaganden. 

Hennes viktiga och ofta konfliktfyllda roll i Vadstenamötena redan un-
der deras tidiga skede fram till dess att hon inte längre deltog bör betrak-
tas i ett sammanhang. Under de första månaderna 1949 var Margit Sah-
lin indragen i en konflikt på sin arbetsplats, Diakonistyrelsen, enligt vad 
hon skriver i brev till biskop Ysander.669 Det är inte helt klarlagt vad det 
handlade om, men bland personer inom Diakonistyrelsen som nämns i 
brevet finns Ingmar Ström, för vilken hon inte längre hade ”tillräckligt 
förtroende”. Nämns gör också Eric Nilsson (1908–1997)670, vid tillfället 
direktor för SKD, och hon ser fram mot att hennes vägar definitivt ska 
skiljas från hans. Sin situation beskriver Sahlin som ”rätt besvärlig”.671 

Även en tid senare återkommer hon och skriver att Eric Nilsson inte 
hade agerat väl mot henne.672 Ett år senare skriver Sahlin till Ysander att 
hon hade sett Nilsson som en nära vän, en av få manliga vänner, men 
någon antydan till återupprättad relation finns inte.673 Deras vägar skil-
des åt i Vadstenamötets hänseende från och med 1949. Nilsson som ti-
digare hade varit viktig för Vadstenamötena står inte med, vare sig som 
undertecknare eller deltagare i något av den sommarens möten, och inte 
heller i någon av de förteckningar över arrangörer eller tänkbara med-
lemmar i planeringsgruppen som cirkulerade under 1949; det gör däre-
mot Sahlin.674 Osämjan mellan Nilsson och Sahlin förefaller ha fortsatt 
under hela 1949, för i januari 1950 skriver Nilsson till Ysander om hur 
arbetet med mötena 1950 skulle organiseras. I brevet finns ordvänd-
ningar och formuleringar som visar på den frostiga relationen mellan 
Sahlin och Nilsson. Exempelvis nämner Nilsson att förslaget att Sahlin 

                                                
668 Olov Hartman fanns med på initiativ av just Margit Sahlin; han var född 1906. 
669 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 4.1.1949 P241 TYA ViLA. 
670 Eric Nilsson (1908–1997) var kyrkoherde i Frödinge 1939–1947, 1947–1950 direktor 
för SKD och från 1950 kyrkoherde i Åtvids församling fram till sin pensionering 1973. 
I en minnesteckning av honom framhålls att han inspirerats av flera olika kyrkliga rikt-
ningar: Oxfordgrupprörelsen, gammalkyrkligheten och högkyrkligheten, med fokus på 
predikan och estetiskt tilltalande gudstjänster. Nilsson beskrivs som en allmänt uppskat-
tad präst. A. Nilsson 1997, s. 153–156. 
671 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 13.2.1949 P241 TYA ViLA. 
672 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 17.1.1949; 19.1.1949; 21.1.1949; 13.2.1949 P241 
TYA ViLA. 
673 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 16.2.1950 P241 TYA ViLA. 
674 Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB; Jönköpingsmötet 1949 [deltagar-
lista] 1 VMA LSB; Vänersborgsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA; Längbromötet 
1949 [inbjudan] 114 MSS SSA; Söderhamnsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA. 



 200 

skulle ha ansvar för mötet i Lunds stift betydde att ”hon o. jag inte skulle 
vara på samma möte”.675 Till och med är det så att de två inte står till-
sammans i något enda möte från den tiden, även om de var för sig var 
undertecknare och medverkande, men aldrig samma år. 

Att Nilssons utfasning enbart skulle ha att göra med att Sahlin och Nils-
son hade kommit på kollisionskurs är inte den enda givna slutsatsen – 
andra orsaker kan också ha bidragit. Han återkom senare till mötena.676 

Sahlin och Ysander verkar däremot ha haft en god och förtroendefull 
relation och direkt i anslutning till Jönköpingsmötets avslutning 1949 
skriver hon till honom och berättar om sina intryck av mötet. En del av 
brevet bär prägel av vad som skulle kunna betraktas som skvaller, men i 
detta sammanhang finns ett par upplysningar som uttrycker omdömen 
om mötet. Dels uttrycker Sahlin en stor glädje över att det blev ovanligt 
lyckat, i det att de medverkande var frimodiga och deltagarna engage-
rade, dels att arrangörslaget till en början inte drog helt jämt. Hon upp-
fattade det som bångstyrigt och dåligt organiserat.677 

Också Arvid Runestam tycks ha haft en kontrovers med Margit Sahlin. 
En avskrift av ett odaterat brev från Runestam till Sahlin, funnet i Ysan-
ders arkiv, antyder vad det är för förändrade förhållanden som Margit 
Sahlin avser i sin relation till Runestam. Biskopen nämner där en inbju-
dan till samrådsmöte med planeringsgruppen i januari, varför det går att 
förstå att det rör sig om samlingen 1951 och att brevet således är avfattat 
omkring november 1950. Brevets huvudärende rör sig om att Sahlin bett 
honom om råd i någon fråga, sannolikt om hennes tjänst på Diakonisty-
relsen, men att hennes svar misshagat honom. Runestam skriver:  

Och så vill jag om ditt sista brev säga följande: Det kompletterar på ett 
mycket klart sätt bilden av din person och gör en sak alldeles uppenbar. 
Tag nu stöten: Du ber om råd och tänker aldrig ett ögonblick att följa 
andra råd än dem som svarar mot din egen plan och önskan. Du söker 
råd för att få bekräftelse på dina egna avsikter, icke i annat syfte. Jag har 
märkt något av det tidigare. Ditt sista brev gjorde mig alldeles viss om att 
d[e]t så förhåller sig. […] [D]u tillrättalägger läget för dig så att det pas-
sar dina planer, d.v.s. har lätt att blunda för en del ting i verkligheten som 
icke passa. Och det är i längden farligt.678 

                                                
675 Eric Nilsson t. Torsten Ysander 17.1.1950 P241 TYA ViLA. 
676 Exempelvis medverkade Eric Nilsson i Medevimötet 1963. Medevimötet 1963 [in-
bjudan] 2 VMA LSB. 
677 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 2.8.1949, P241 TYA ViLA. 
678 Arvid Runestam t. Margit Sahlin [odat., trol. november 1950] P241 TYA ViLA. 
Dennes kursiv. 



 201 

Runestam gör alltså här den speciella kritiken till en värdering av Sahlins 
personlighet med ett irriterat uttryckssätt. Hur sedan deras fortsatta per-
sonliga relation utvecklades ligger utanför denna undersökning.679 

Sahlin försvann från Vadstenamötets planeringsgrupp vid 1950-talet 
början, när hon avdelades till att bygga upp och arbeta med motsvarande 
möten i Lunds stift.680 Hennes tid som drivande i Vadstenamötena var 
därmed förbi.  

Ett brev från prästen Gunnar Meijer (1913–1981, slutligen kyrkoherde 
i Kävlinge) till Sahlin i januari 1951 visar också att Sahlin redan då inte 
längre hade full kontroll över allt som skedde i planeringen av Vadstena-
mötena. Meijer skriver och informerar henne om att han och några i 
planeringsgruppen inbjudit till Vadstenadag på Ersta i slutet av måna-
den. Han skriver ingenting som kan tolkas som att Sahlin kände till pla-
neringen eller att hon förväntades vara med i arbetet den dagen eller ens 
närvara vid den, trots att hon befann sig i Stockholm. Det innebär att 
den första så kallade Vadstenadagen var ett begränsat initiativ och att 
Sahlin inte längre hade en funktion som samordnare med insyn i allt 
arbete med Vadstenamötena.681 

Efter några års frånvaro medverkade Margit Sahlin i Vadstenamötena 
sista gången 1957. Då står hon med bland undertecknare av inbjudan till 
mötet i Strängnäs. Hon medverkade där själv med föredrag, vilket hon 
också gjorde vid det stora mötet samma år i Medevi brunn.682 Dock hade 
hon dessförinnan inte deltagit på flera år och under perioden 1951–1956 
finns hon inte med som undertecknande arrangör eller deltagare vid mö-
tena.  

Sahlin stod vid denna tid, 1940- och 1950-talet, både Oxfordgruppen 
och högkyrkligheten nära, den tidigare genom betoningen av vittnesbörd 
och personlig moralisk omvändelse, och den senare för dess förankring i 
kyrkans rika liturgiska liv. Hennes engagemang i Vadstenamötena skulle 

                                                
679 I det närmaste all personlig korrespondens i Sahlins arkiv, under den tid arkivet fanns 
i SSA, var belagd med arkivtillstånd. Något sådant medgavs mig inte.  
680 Eric Nilsson t. Torsten Ysander 17.1.1950 P241 TYA ViLA. 
681 Gunnar Meijer t. Margit Sahlin 2.1.1951 152 MSS SSA. 
682 Strängnäsmötet 1957 [inbjudan] 114 MSS SSA; Medevimötet 1957 [deltagarlista] 1 
VMA LSB. I Nordlanders bearbetning av Sahlins dagböcker berättas att Sahlin efter sin 
prästvigning inte längre var välkommen till mötena och att detta skulle ha varit en av de 
svåraste sakerna som hon fått avstå ”för vigningens skull” eftersom hon såg Vadstenamö-
tena som ”ett slags skötebarn”. Nordlander 2010, s. 89. I undersökt källmaterial finns 
inget som visar på att Sahlin skulle varit aktiv i arbetet med mötena efter det att hon 
lämnade planeringsgruppen 1950. Hennes medverkan 1957, tre år innan hennes präst-
vigning ägde rum, är de sista spåren av Sahlin i arkivmaterialet.  
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kunna förstås som ett försök av henne att personligen medla mellan 
dessa kyrkliga inriktningar.683 

Medverkande  
De enskilda personer som är nämnda vid namn och bidrar med någon 
punkt i mötesprogrammen har väsentlig betydelse för såväl dåtidens 
uppfattning som för den här undersökningen om vad Vadstenamötena 
avsåg och hur de ville påverka. De medverkandes bidrag till verksam-
heten avslöjar mötenas innehåll.  

Här följer först en allmän utvärdering av personmaterialet med hänsyn 
till de mest frekvent medverkande från 1947 fram till och med 1959. 
Därefter har för perioden utvalts ett möte från 1940-talet och två möten 
från 1950-talet som exempel med närmare beskrivningar av dem som 
då medverkade och hur de bidrog vid mötena. Det gäller dryga dussinet 
personer som förekommer i annonseringen två eller flera gånger under 
perioden. Därutöver bifogas en särskild redogörelse för de biskopar som 
medverkar i mötena. 

Arkivmaterialet består främst av det preliminära mötesprogram som 
vanligen ingår i inbjudan till varje möte och dess innehåll svarar väl emot 
vad som uppges i annonseringen, detta med reservation att vissa föränd-
ringar kan ha skett i det slutliga programmet. Skälet till att utgå från 
inbjudan är att den, liksom annonseringen, ger den officiella bild av mö-
tena som de potentiella deltagarna ser och utgår från i sitt val att delta. 
De medverkande som annonseras i inbjudan kan sägas fungera ungefär 
som affischnamn som ska kunna locka deltagare. 

Under perioden 1947–1959 sker en del förändringar i förhållande till de 
tre möten som hölls 1943–1946. Förutom att mötesplatserna blir fler 
äger ett påtagligt skifte rum i fråga om arrangörer och de särskilt enga-
gerade kring mötena. Några av de mest välkända och drivande aktiva 
personerna försvinner ut materialet från mötena – exempelvis Margit 
Sahlin och Arvid Runestam – medan andra tillkommer, såsom bland 
andra pastor primarius Olle Nystedt (1888–1974)684, och prästen Gun-
nar Meijer.  

                                                
683 Nordlander 2010, s. 85f; Lönnroth 2010 i SvD 9.5.2010. 
684 Olle Nystedt (1888–1974) hade en västsvensk fromhet med sig från barndomen, och 
genom sitt möte med ungkyrkligheten i ungdomen kom han att i breda kretsar uppskatt-
tas som en god förkunnare och utan att företräda någon särskild inriktning. Nystedt kom 
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De mest frekventa medverkande  
Från de 20 möten som ligger till grund för följande sammanställning är 
en lista hämtad på medverkande som enligt de tryckta inbjudningarna 
till mötena hade utlovat sin medverkan. Den listan innehåller 77 perso-
ner.685 Av dem var 15 personer också med som medverkande under den 
föregående undersökningsperioden, 1943–1946.  

Av de 77 förekommer 33 personer bara en gång som medverkande i 
mötenas hela historia. 12 av dem förekommer endast en gång just under 
den här perioden, men samma 12 personer finns dock alla med i den 
föregående eller den följande undersökningsperioden. Det innebär att 
över hälften av de medverkande, 55 personer, under denna period bara 
förekommer en gång, medan de till mötena mer trofasta utgjorde ett 
mindre tal, dvs. 22 personer. 

En av de under den här perioden trofasta är pastor primarius Olle Nys-
tedt, som enligt programmen medverkade vid hela åtta möten 1953–
1959, medan han inte medverkade någon annan gång. Det framgår inte 
direkt i materialet varför Nystedt upphörde att medverka i mötena, men 
ett möjligt skäl kan ha varit Vadstenamötets ställningstagande i frågan 
om kvinnors tillträde till prästämbetet. Ställningstagandet styrdes av för-
siktighet i avsikt att inte splittra hela tanken med mötena som plats för 
kyrkligt enande. Detta diskuteras mer i avsnittet om ämbetsfrågan se-
nare i detta kapitlet. 

Den som medverkade i flest möten var Carl Hamilton, under perioden 
1947–1959 vid tolv tillfällen. Han stod också som undertecknare av in-
bjudan till 15 möten under samma tid. Hans engagemang sträckte sig 
ända tillbaka till 1945, då han undertecknade sin första inbjudan, och 
han medverkade sedan ända fram till 1976, året före sin död. Hamilton 

                                                

att författa andaktslitteratur och flera predikosamlingar. Nystedt 1936; Jarlert 2014, s. 
81–86. 
685 Sammanställningen bygger på följande material. Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 
153 MSS SSA; Södertäljemötet 1947 [inbjudan] 153 MSS SSA; Vadstenamötet 1948 
[inbjudan] 1 VMA LSB; Karlstadsmötet 1948 [inbjudan] 153 MSS SSA; Jönköpings-
mötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vänersborgsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA; 
Längbromötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA; Vadstenamötet 1950 [inbjudan] 1 VMA 
LSB; Vadstenamötet 1951 [inbjudan] 1 VMA LSB; Söderköpingsmötet 1952 [inbju-
dan] 1 VMA LSB; Vänersborgsmötet 1952 [inbjudan] 114 MSS SSA; Vadstenamötet 
1953 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1954 [inbjudan] 1 VMA LSB; Me-
devimötet 1955 [inbjudan] 1 VMA LSB; Medevimötet 1956 [inbjudan] 1 VMA LSB; 
Strängnäsmötet 1957 [inbjudan] 114 MSS SSA; Medevimötet 1957 [inbjudan] 1 VMA 
LSB; Strängnäsmötet 1958 [inbjudan] 1 VMA LSB; Medevimötet 1958 [inbjudan] 1 
VMA LSB; Medevimötet 1959 [inbjudan] 1 VMA LSB. I bilaga 3 förtecknas överskåd-
ligt de medverkande per undersökningsperiod. 
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var en central person och hans närvaro garanterade en långvarig konti-
nuitet i Vadstenamötena. 

Näst efter Hamilton var stiftsbiskopen Torsten Ysander den som med-
verkade vid flest möten under den aktuella perioden, närmare bestämt 
elva gånger, och han stod lika många gånger som undertecknare. Hans 
engagemang i Vadstenamötena finns belagt från det allra första 1943, då 
han ännu var biskop i Visby.  

Tre personer som alla hade varit med sedan tidigare, medverkade i mö-
tena sex gånger under perioden 1947–1959: Sven Danell, David Myr-
gård och Margit Sahlin. Myrgård var genom sin funktion som kyrko-
herde i Vadstena kontinuerligt återkommande, speciellt vid mötenas in-
ledning. Margit Sahlin förekom i den här undersökningsperioden vid fyra 
möten fram till och med 1949 och sedan i två möten som ägde rum 
1957. Däremellan förekommer hon inte alls i här undersökt material, 
men det kan bero på att Sahlin då hade sitt engagemang i de från 1950-
talets början helt fristående mötena i Lunds stift.686 Hennes sista egent-
liga formella kontakt med Vadstenamötena var 1957, då hon medver-
kade i den sommarens möten i Strängnäs och i Medevi. Enligt hennes 
egen berättelse, tolkad av Elisabeth Nordlander i Sahlins dagböcker, be-
stämde hon sig för att inte återkomma till Vadstenamötena när debatten 
om kvinnor och prästämbetet intensifierades. Hon blev själv en av de 
första kvinnorna som prästvigdes 1960. Anledningen till att hon distan-
serade sig från mötena sägs i dagboken vara att hon inte ville vålla oro 
bland dem som inte bejakade ämbetsreformen.687  

Den norske läkaren Einar Lundby medverkade vid fem möten. Liksom 
Olle Nystedt förekommer Lundby bara under den här perioden; han 
medverkade i fem möten något utspritt under åren 1948–1957. Han var 
en känd predikant och själasörjare, ehuru lekman, i Norge och influerad 
av Oxfordgrupprörelsen. 688  Vid fyra möten medverkade Arvid Ru-
nestam, Gunnar Meijer, Hjalmar Brundin och Knut Ericson. 

Sammanfattningsvis var ingen av de mest frekvent medverkande att be-
trakta som särskilt udda vid ett kyrkligt möte. De allra flesta kan räknas 
som hemmahörande i en bred kyrklig mittfåra vid den här tiden. Den 

                                                
686 Sahlin medverkar 1947 (Söderköping), 1948 (Karlstad), 1949 (i Längbro och Söder-
köping) och 1957 (i Strängnäs och Medevi). Eric Nilsson t. Torsten Ysander 17.1.1950 
P241 TYA ViLA. 
687 Nordlander 2010, s. 86; Lönnroth i SvD 9.5.2010. 
688 Jarlert 1995, s. 208; HTTPS://NBL.SNL.NO/EINAR_LUNDBY (LÄST 5.4.2019, KL. 10.25) 
Lundby skrev flera kristet uppbyggliga böcker och en handfull av dem är översatta till 
svenska. Om hans omvälvande möte med Oxfordrörelsen, se Haddal 1974, s. 61–89. 
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enda särskilda kyrkliga inriktning som är synliggjord bland de frekvent 
medverkande är Oxfordgrupprörelsen genom fyra personer: Ericson, 
Lundby, Runestam och Sahlin.  

Medverkande i tre möten  
Tre möten har här valts ut till närmare studium av dem som medverkade 
i programmen. Mötena i Vadstena 1948 och 1951 samt det i Medevi 
1956 kan vid läsning av program, deltagarlistor och eftermälen tolkas 
som väl representativa.689 De har också en viss spridning över perioden 
och under de åren hölls inga lokala möten av samma karaktär som skulle 
ha kunnat konkurrera om valda medverkande eller deltagare.  

1948 års medverkande 

Efter ett års uppehåll för lokala möten i Söderköping, Längbro och Sö-
dertälje var 1948 års möte återigen förlagt till Vadstena. De som i inbju-
dan hade utlovat sin medverkan var tio personer, varav de flesta hade 
medverkat tidigare i olika funktioner.690 Inledningstalare var de för sam-
manhanget välbekanta personerna biskop Arvid Runestam och kyrko-
herden i Vadstena David Myrgård.  

Förutom inledningstalarna medverkade 1948 ytterligare fem personer 
som även de hade funnits med tidigare. Samuel Palm, som vid denna tid 
(1944–1951) var föreståndare för Samariterhemmet i Uppsala, hade va-
rit en av mötenas initiativtagare.691 Sedan det första mötet 1943 hade 
också stiftsbiskopen Torsten Ysander och kyrkoherden i Hedvigs försam-
ling i Norrköping Knut Ericson varit. Detsamma gällde för direktorn vid 
Ersta diakonissanstalt Sven Danell och kyrkoherden i Åtvids församling 
Eric Nilsson. Samtliga dessa sex hade således en långvarig relation till 
mötena och de kom, som tidigare påpekats, från olika kyrkliga samman-
hang. Fyra av dem var verksamma i Linköpings stift.  

Två andra hade varit med vid ett möte tidigare. Domprosten i Linköping 
J. A. Hammers (1887–1951) hade medverkat vid mötet i Söderköping 
året innan.692 Han var en känd och uppskattad predikant, inte minst i 
radio, och hade fördjupat sig i predikans funktion i kyrkolivet. 693 

                                                
689 Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1951 [inbjudan] 1 
VMA LSB; Vadstenamötet 1956 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
690 Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
691 Sandberg 1979, s. 133–136. 
692 Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
693 J.A. Hammers hade fått i uppdrag av biskop Tor Andræ att som prästmötesavhand-
ling studera predikan och samtiden, hur evangeliet och nutiden där möts. Hammers 
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Förutom Hammers hade ytterligare en präst medverkat vid ett möte ti-
digare, nämligen dåvarande studentprästen och doktoranden i nya testa-
mentets exegetik i Uppsala Krister Stendahl.694 Han hade medverkat vid 
Södertäljemötet 1947.695 Kyrkligt var Stendahl vid den här tiden hög-
kyrklig.696 Den enda som vid detta möte medverkade för första gången 
var stiftsadjunkten i Skara Olof Ulfvebrand.697  

Av de tio medverkande 1948 var således nio redan välkända som åter-
kommande vid Vadstenamötena, en tämligen homogen skara. Alla var 
svenska män som antingen var biskopar eller präster. Fem av dem var 
hemmahörande i Linköpings stift, två i Uppsala ärkestift, två i Skara stift 
och en i Karlstads stift. Några var församlingspräster och två direktorer 
för kyrkliga organ. Runestam var den som hade en uttalad kyrklig tillhö-
righet genom sitt engagemang i Oxfordgrupprörelsen. Kvinnor och lek-
män finns enligt arkivmaterialet inte med som medverkande vid mötet 
1948. 

1951 års medverkande 

Listan med utlovade medverkande i inbjudan till mötet 1951 innehöll 
nio personer, av vilka sex hade deltagit tidigare och alla kom att delta i 
flera möten.698 1951 års inledningstalare var landshövdingen Carl Hamil-
ton och kyrkoherden David Myrgård, Vadstena, båda väletablerade i 
Vadstenamötena; de hade, som nämnts, medverkat vid Vadstenamötena 
sedan det första 1943. 1948 stod Hamilton inte som medverkande, men 
han deltog ändå i mötet.699 Till de likaledes etablerade kan stiftbiskopen 
Torsten Ysander och kyrkoherden Knut Ericson sägas vara. Erfarenhet 
av färre möten hade biträdande pastorn vid Ersta diakonissanstalt, 

                                                

1948. Med sina rötter i ett hem präglat av den rosenianska väckelsen i den form som 
Nordöstra Smålands missionsförening stod för, kom Hammers att närma sig en bred för-
ståelse av kyrkan präglad av studietiden i Lund med betoning på förkunnelse av Guds 
Ord. Wiking 1955, s. 133–144. En samling radiosända predikningar är tryckta i Ham-
mers 1943. 
694 Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
695 Södertäljemötet 1947 [inbjudan] 153 MSS SSA. Stendahl skulle komma att med-
verka vid ett möte till, 1950. Vadstenamötet 1950 [inbjudan] 1 VMA LSB.  
696 O. Bexell 2011, s. 90. Stendahl var 1942–1976 medlem i SSB och på långt håll släkt 
med Simon Lüders, SSB:s dåvarande confessor. Societas Sanctæ Birgittæ 1971, s. 22; 59. 
Stendahl kom att ställa sig positiv till prästämbetets öppnande för kvinnor under senare 
delen av 1950-talet. Stendahl 1958, s. 138–166. Efter en akademisk karriär i USA blev 
Stendahl biskop i Stockholms stift 1984–1988.  
697 Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 1 VMA LSB. Olof Ulfvebrand skulle dock komma 
att delta i ytterligare möten, exempelvis 1951, och stå som arrangör till mötet i Väners-
borg 1952. Vadstenamötet 1951 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Vänersborgsmötet 1952 
[inbjudan] 114 MSS SSA.  
698 Vadstenamötet 1951 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
699 Vadstenamötet 1948 [deltagarlista] 1 VMA LSB. 
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Gunnar Meijer, som dock varit med som arrangör och medverkande 
med viss regelbundenhet sedan mötet i Söderköping 1947.700  

Nya som medverkande var biskoparna John Cullberg (1895–1983), Väs-
terås, och Johannes Sandegren, Tranquebar, vilken dock tidigare hade 
deltagit, men inte medverkat, i 1946 års möte. Ingen av dem var klart 
profilerad i någon kyrklig riktning; de befann sig snarast i en bred kyrklig 
mittfåra. Sandegrens engagemang och liv i och för kyrklig mission var 
dock vida känt. John Cullbergs kyrkogärning var lång och mångfasette-
rad. Han var en biskop, respekterad i breda kyrkliga kretsar och härbär-
gerade teologiska impulser från olika håll.701  

Förutom Sandegren medverkade ytterligare två personer för första och i 
de fallen enda gången i ett Vadstenamöte. Den norske prästen Ragnar 
Forbech (1894–1975) var kyrkligt sett engagerad i stadsmissionen och 
den norska inre missionen, men hade också ett speciellt vänsterpolitiskt 
engagemang.702 Den andra som medverkade endast vid detta enda möte 
var Brita Johansson (1909–1991), som var utbildad till folkskollärarinna 
och kyrkligt engagerad.703  

Sammantaget kan konstateras att av de nio som medverkade var en 
kvinna, Brita Johansson, och att det var hon och Carl Hamilton som 
tillhörde lekfolket. De övriga var fem präster och tre biskopar. Alla utom 

                                                
700 Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 VMA LSB; Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1. 
VMA LSB. Gunnar Meijer (1913–1981) var biträdande pastor vid Ersta diakonissanstalt 
fram till 1957 då han blev kyrkoadjunkt med ansvar för Tannefors då nybildade små-
kyrkodistrikt. Genom ett omvittnat engagemang i att bygga församling, med bibelstudier 
och gudstjänster, kom en kyrka där till stånd. Hans sista tjänst, från 1969, var som kyr-
koherde i Kävlinge i Lunds stift. 1969 blev också året då han avslutade sitt engagemang 
i Vadstenamötenas planeringsgrupp. Någon tydlig kyrklig inriktning hade inte Meijer, 
men han hade sina kyrkliga och teologiska rötter i kristliga gymnasiströrelsen, då med 
Bo Giertz som ”banérförare”. Protokoll 27.10.1969 2 VMA LSB; E. Nilsson 1985b, s. 
69–71. 
701 John Cullberg var biskop i Västerås 1940–1962. Han var grundligt lärd, docent i re-
ligionsfilosofi, kom från en västsvensk fromhetstradition men visade starkt på behovet 
av kyrkans engagemang i samhällslivet. Cullberg såg också Svenska kyrkan som en del av 
den världsvida kyrkan, vilket fick till konsekvens att han engagerade sig internationellt, 
inte minst i den norska kyrkokampen under andra världskriget. J. Cullberg 1940, s. 41–
53; I. Svensson 1993, s. 62–67. 
702 Forbech var engagerad i den kommunistiska fredsorganisationen Fredens forkjempere 
i Norge, och var styrelsemedlem i Norges Kristne Arbeideres Forbund. Han har beskri-
vits som radikal och överraskade många i Norge när han 1955 accepterade och mottog 
1955 sovjetiska Stalins fredspris, sedermera i och med avstaliniseringen på 1950-talet 
benämnt ’Lenins fredspris’. https://nbl.snl.no/Ragnar_Forbech (läst 30.10.2017, kl. 
16.10) 
703 Förutom att Brita Johansson under många år satt i Svenska kyrkans missionsstyrelse 
verkade hon en period som ordförande för Skara stifts kvinnoråd och som söndagsskol-
lärare. ”Brita Johansson” SvD 14.11.1991. Johansson var gift med kyrkoherden i Skövde, 
Sten Johansson (1898–1973), som också deltog i Vadstenamötet 1951. 
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två, Forbech och Sandegren, hade Sverige som hemadress och av dessa 
sju var fyra verksamma i Linköpings stift, en i Stockholms stift, en i Skara 
stift och en i Västerås stift. Tre av nio medverkade bara vid detta möte: 
Forbech, Johansson och Sandegren. Någon klar kyrklig inriktning är inte 
representerad, men däremot var åtminstone två av dem engagerade i 
missionssammanhang.  

1956 års medverkande 

1956 var andra gången ett Vadstenamöte arrangerades i Medevi och inte 
i Vadstena. Den tryckta mötesinbjudan innehåller åtta medverkande 
personer. Alla utom en av dessa hade medverkat vid tidigare möten. Ny-
komling var den norske biskopen Arne Fjellbu (1890–1962).704  

Förutom de närmast självklara inledningstalarna, Carl Hamilton och pas-
tor loci kyrkoherden i Västra Ny, Gunnar Engman (1905–1957) och 
stiftsbiskopen Torsten Ysander, var det fyra som tidigare hade funnits 
med i mötessammanhangen i varierande utsträckning. Sedan 1946 hade 
missionssekreteraren Hjalmar Brundin med viss regelbundenhet varit 
med som arrangör, deltagare och medverkande.705 Lika lång relation till 
mötena hade komminister Nils Oderstam, som deltog i mötet 1946 och 
medverkade i mötet i Söderköping 1947, och därefter medverkade 
ganska regelbundet.706 

En något kortare relation till Vadstenamötena hade Olle Nystedt. Han 
medverkade, som nämnts, vid åtta möten från 1953 till 1959.707 För 
andra gången efter 1955 medverkade den Uppsalabaserade ekonom-
historikern, preceptorn, sedermera professorn, och psalmdiktaren Karl-

                                                
704 Vadstenamötet 1956 [inbjudan] 1 VMA LSB. Arne Fjellbu vistades i Sverige under 
andra världskriget och var biskop i Nidaros 1945–1960. Genom sin tid i Sverige hade 
han personliga band till flera personer i Svenska kyrkan. Olle Nystedt hade under sin tid 
som domprost i Göteborg, 1937–1942, engagerat sig i motståndet mot nazismen och 
som ett led i de norsk-svenska kyrkoförbindelserna inbjöd han Fjellbu att predika i Gö-
teborgs domkyrka 1940. Brohed 2005, s. 182; Jarlert 2010, s. 84f. 
705 Se exempelvis Vadstenamötet 1946 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1950 
[inbjudan] 1 VMA LSB; Söderköpingsmötet 1952 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
706 Vadstenamötet 1946 [inbjudan] 1 VMA LSB; Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 
1 VMA LSB. Nils Oderstam deltog i Vadstenamötena sporadiskt som arrangör, deltagare 
och medverkande fram till slutet av 1970-talet. Vadstenamötet 1979 [inbjudan] 4 VMA 
LSB. 
707 Se exempelvis Vadstenamötet 1953 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1954 
[inbjudan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1956 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 
1959 [inbjudan] 1 VMA LSB.  
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Gustaf Hildebrand (1911–2005). Han skulle komma att medverka i yt-
terligare ett möte, 1959.708 

Sammanfattningsvis hade alla utom en av de åtta medverkande i mötet 
1956 tidigare deltagit i Vadstenamötet. Förutom att alla var män var det 
en ganska blandad sammansättning. Två av dem var lekmän, Hamilton 
och Hildebrand, och de övriga befann sig i kyrkans vigningstjänst i olika 
typer av befattningar och i olika stift. Två var biskopar, varav en från 
Norge. 

Andelen verksamma i Linköpings stift var något lägre än vid de två tidi-
gare mötesexemplen – tre av åtta. De övriga fyra svenskarna hörde 
hemma i Göteborgs stift, Stockholms stift och Uppsala ärkestift. Ge-
mensamt för flera av de medverkande – Hildebrand, Fjellbu och Oder-
stam – var att de hade inspirerats av Oxfordgrupprörelsen.709 1956 års 
deltagare var inte några nya personer som deltagare i Medevimötet – alla 
utom en hade varit med tidigare – och de kan betraktas som hörande 
hemma i en kyrklig mittfåra. 

Sammanfattande om de tre mötena 

Ett allmänt drag genom mötenas historia så här långt är att det är vanli-
gare att medverkande tackar ja till att återkomma som medverkande än 
att de bara gästspelar vid ett möte. Det kan tolkas som att mötesverk-
samheten hade slagkraft och genom åren bibehållen prestige.  

Av de här särskilt behandlade tre mötena framgår att vissa personer re-
gelbundet medverkade i kraft av sin officiella funktion, och det gäller 
giltigt också under en längre tid i Vadstenamötenas historia. Det innebär 
att kyrkoherden på orten, pastor loci i Vadstena respektive Västra Ny, 
vanligen höll ett kort välkomstanförande vid mötets öppnande, också att 
två andra personer återkom regelbundet, stiftets biskop som under hela 
denna period var Torsten Ysander och landshövdingen, den ständige 

                                                
708 Vadstenamötet 1955 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1956 [inbjudan] 1 
VMA LSB; Vadstenamötet 1959 [inbjudan] 1 VMA LSB; SvD 22.2.2005. Hildebrand 
medverkade i olika kyrkliga sammanhang och var vid tiden känd, förutom en begyn-
nande vetenskaplig produktion, också som kristen författare och psalmdiktare. Hilde-
brand positionerade sig då som politiskt konservativ, hade inspirerats av Oxfordgrupp-
rörelsen och menade att den hade en stor uppgift att fylla i det kyrkliga livet, samtidigt 
som han gärna pekade på kontinuiteten i och betydelsen av en samhällstillvänd kyrka i 
Sverige. Hildebrand 1935, s. 209–228; 231–266; Hildebrand 1959. I frågan om präst-
ämbetets öppnande för kvinnor kom han att ta stark ställning för ett sådant beslut och 
argumenterade utifrån en historisk utvecklingslinje. Hildebrand 1958, s. 9–27. 
709 Fjellbu 1936, s. 555–562; Jarlert 1995 s. 139, 152, 192f; Jarlert 2010, s. 337–341. 
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inledningstalaren Carl Hamilton.710 Biskopens och pastor locis medver-
kan underströk mötenas hemmahörande i Svenska kyrkan. 

Perioden 1947–1959 uppvisade kontinuitet när det gäller medverkande. 
Det var fler som återkommer än nya som medverkade. Färre kyrkliga 
inriktningar var representerade – endast några medverkande med band 
till Oxfordgrupprörelsen går att urskilja och några få med högkyrklig 
förankring. Dessa omständigheter visar att Vadstenamötena hade funnit 
sin form och sin krets av människor – den innovativa fasen var därmed 
förbi. 

Biskopar i mötena 
Som visats i undersökningen av mötenas första fas fanns det vid varje 
möte åtminstone någon från det aktiva biskopskollegiet närvarande och 
då även som medverkande. I undersökningsperioden 1947–1959 pekar 
som tidigare deras närvaro på legitimerande av verksamheten. Vid den 
här tiden var ganska säkert Vadstenamötena väl kända i det svenska 
kyrkolivet, även om de inte förekommer särskilt ofta i samtida externa 
källor. Flera av biskoparna, exempelvis Gustaf Aulén, John Cullberg och 
Manfred Björkquist var också flitiga medverkanden vid allehanda kyrk-
liga arrangemang inom det egna stiftet och nationellt. I bilaga 4 finns en 
sammanställning av medverkande biskopar.711 

Vid de tolv möten som under perioden var förlagda inom Linköpings 
stift, i Vadstena, Söderköping och Medevi, var stiftets biskop Torsten 
Ysander med vid tio av dem. Han var inte med i Söderköping 1947, men 
då hade han å andra sidan bara några veckor dessförinnan blivit utnämnd 
till stiftets biskop.712 Det andra tillfället då Ysander inte medverkade var 
mötet i Medevi sommaren 1958. Dessa två möten, samt mötet i Sträng-
näs sommaren 1958, är de enda mötena under den här undersöknings-
perioden där det inte närvarade någon biskop alls. Att det är just 1958 
som biskoparna uteblev kan ha att göra med att de i månadsskiftet au-
gusti/september skulle medverka i kyrkomötet och var upptagna i för-
beredelser med det. 

Torsten Ysander var även under denna period särskilt aktiv i Vadstena-
mötena. Förutom de tio av tolv möten han medverkade i under den här 
perioden hade han som tidigare nämnts också varit med i det första 

                                                
710 Det är något av en anomali att Carl Hamilton inte medverkar vid ett av de här givna 
exemplen, 1948. Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
711 Bilaga 4: Medverkande biskopar. 
712 SvD 28.6.1947. 
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mötet, 1943, liksom vid mötet 1946 då han fortfarande var biskop i 
Visby. Hans intresse för och engagemang i Vadstenamötena gick uppen-
barligen utöver att enbart representera som stiftsbiskop. 

Att det var angeläget för mötesarrangörerna att ha en eller flera biskopar 
involverade i mötet kan exemplifieras med planeringen av Vadstenamö-
tet 1950. De inom planeringsgruppen då cirkulerade namnlistorna med 
förslag till medverkande innehöll bland annat namnet på fyra biskopar: 
Runestam, Ysander, Jonzon och den då tämligen nyutnämnde Giertz.713 
I ett annat utkast till programmet 1950, troligen upprättat något senare, 
kanske i samband med mötet på Graninge stiftsgård i januari 1950, 
framgår att planeringsgruppen som föredragshållare tänkte sig de fyra 
biskoparna Ysander, Hultgren, Jonzon och Kristian Schjelderup, den 
sistnämnde från Norge.714 

De fyra ovan nämnda svenska biskoparnas engagemang i Vadstenamö-
tena förtjänar att närmare beskrivas. De medverkade i mötena vid olika 
tillfällen under årens lopp, Runestam och Ysander mer än de andra, sju 
respektive tretton tillfällen under tiden 1943–1959. Jonzon hade varit 
med som undertecknande arrangör vid mötena 1945, 1946 och 1948 
men uppvisade därefter inte någon aktivitet. Sahlin skriver i brev till ho-
nom hösten 1949 att hon hade förstått att han inte avsåg att vara med 
men att hon ändå hoppades att han var intresserad av att följa arbetet på 
håll.715 I Jonzons svar meddelar han endast kort att han inte hade möjlig-
het att delta i en planerad samling på Graninge. Han uttrycker inte något 
intresse för att vidare följa verksamheten.716 I tre brev, kring månadsskif-
tet januari och februari 1950 skriver Sahlin åter till Jonzon och efterfrå-
gar hans medverkan i sommarens två möten, men han tycks inte ha sva-
rat.717 Sahlin ber om ursäkt för att hon ”tjatar”.718 I sitt svar efter det 
tredje brevet ber Jonzon om ursäkt för dröjande svar och meddelar att 
han inte kan vara med, men önskar välsignelse över mötena.719 Utifrån 
Vadstenamötenas ambition att intressera breda kretsar i Svenska kyrkan 
innebär Jonzons minskade intresse att även Oxfordgrupprörelsens repre-
sentation successivt minskade vid mötena, men den var vid den här tiden 
ännu förekommande.  

                                                
713 ”Exp. 17.11.49” 114 MSS SSA. 
714 ”Vadstenamötet den 26–30 juli” 114 MSS SSA. 
715 Margit Sahlin t. Bengt Jonzon 28.11.1949 IIIa9 BJAH HLA. 
716 Bengt Jonzon t. Margit Sahlin 22.12.1949 IIIa9 BJAH HLA 
717 Margit Sahlin t. Bengt Jonzon 29.1.1950, 1.2.1950; 16.2.1950 IIIa9 BJAH HLA. 
718 Margit Sahlin t. Bengt Jonzon 16.2.1950 IIIa9 BJAH HLA. 
719 Bengt Jonzon t. Margit Sahlin 20.2.1950 IIIa9 BJAH HLA. 
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Efter mötet på Graninge i januari 1950 gjordes försök att få med ytter-
ligare biskopar än dem som tidigare hade varit involverade i arbetet. För-
utom Jonzon tillskrevs biskoparna Gunnar Hultgren (Visby), Bo Giertz 
(Göteborg), John Cullberg (Västerås) och den nyligen pensionerade är-
kebiskopen Erling Eidem, men alla avböjde de medverkan av olika 
skäl.720 I ett utkast till program för Lundamötet 1950 finns biskopen 
Manfred Björkquist med, men inte i det slutliga programmet.721  

Sammantaget gäller att det uppenbarligen var fortsatt angeläget för pla-
neringsgruppen att få några av Svenska kyrkans biskopar, utöver stifts-
biskopen Ysander, till Vadstenamötena. Samtidigt verkar biskoparnas 
intresse att stödja mötena under 1950-talet gradvis ha svalnat något. En 
sådan trend fortsatte i den sista undersökningsperioden under vilken bis-
kopsnärvaron kom att minska påtagligt. 

Deltagare 
En viss del av tolkningen av Vadstenamötena ligger i att få grepp om 
dem som deltog i mötena, hur många de var och vilka de var, så långt 
det går att definiera dem i varje tidsskede. 

En sammanställning av deltagarantalet under åren 1947–1959 pekar på 
att ungefär 250 personer i snitt deltog i varje möte. Det är baserat på 
deltagarlistor från 13 av de nästan 30 möten som hölls under perioden 
1947–1959.722 Begränsningen föranleds av att det i de undersökta arki-
ven inte finns fler deltagarlistor bevarade än de som gäller just dessa 13 
möten. För huvudlinjen av mötena, dvs. de som hölls i Vadstena och 
Medevi, finns alla deltagarlistor bevarade. Därutöver finns listor på 

                                                
720 Margit Sahlin t. Gunnar Hultgren 28.1.1950 114 MSS SSA; Gunnar Hultgren t. Mar-
git Sahlin 2.2.1950 114 MSS SSA; Margit Sahlin t. Bo Giertz 30.1.1950 114 MSS SSA; 
Bo Giertz t. Margit Sahlin 2.2.1950 brev 33, BGA LUB; Margit Sahlin t. Bengt Jonzon 
28.1.1950 114 MSS SSA; Bengt Jonzon t. Margit Sahlin 20.2.1950 114 MSS SSA; Mar-
git Sahlin t. John Cullberg 28.1.1950 114 MSS SSA; Erling Eidem t. Margit Sahlin 
21.6.1950 114 MSS SSA. 
721 ”Lundamötet den 2–6 augusti 1950” 114 MSS SSA; Lundamötet 1950 [inbjudan] 
114 MSS SSA. 
722 Uppgifterna bygger för denna period på sammanställningar av följande deltagarlistor. 
Söderköpingsmötet 1947 1 VMA LSB; Karlstadsmötet 1948 153 MSS SSA; Vadstena-
mötet 1948 1 VMA LSB; Jönköpingsmötet 1949 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1950 1 
VMA LSB; Vadstenamötet 1951 1 VMA LSB; Söderköpingsmötet 1952 1 VMA LSB; 
Vadstenamötet 1954 1 VMA LSB; Medevimötet 1955 1 VMA LSB; Medevimötet 1956 
1 VMA LSB; Medevimötet 1957 1 VMA LSB; Medevimötet 1958 1 VMA LSB; Me-
devimötet 1959 1 VMA LSB. En översiktlig bild av deltagarantalets utveckling under 
mötenas hela tid finns i bilaga 5. 
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deltagare i de tre av fyra möten som riktades till deltagare från Linkö-
pings stift och från ett möte i Karlstad.  

Generellt kan sägas att som väntat var antalet deltagare vid de möten 
som hölls i Vadstena större än vid möten på andra platser, men sådana 
lokala möten hade ändå oftast flera hundra besökare. Så till exempel 
anges i en översikt från Linköpings stift för verksamhetsåret 1947 under 
rubriken ”Kyrkliga ungdomskurser mm” antalet deltagare till 220 i 
”Möte för personlig och kyrklig förnyelse i Söderköping”. 723  

Bilden av vilka deltagarna var under perioden 1947–1959 är mer kom-
plex än tidigare. Det handlar bland annat om att mötesplatserna under 
vissa år var flera, så att några möten riktades till deltagare inom vissa stift 
och därtill att en särskild planeringsgrupp för Lunds stift inrättades som 
styrde lokalt och på det sättet rekryterade deltagare under andra förut-
sättningar. 

Deltagarlistan kan ändå användas för att utvinna en del information. Det 
gäller hemort, könsfördelning och andel deltagare som var präster eller 
diakonissor. Det ger material till att undersöka förändringar över tid. Ef-
tersom det liksom i den tidigare undersökta perioden finns uppgifter om 
deltagarnas namn, titel, kön och stift i deltagarlistorna är det möjligt att 
få åtminstone en skissartad bild av deltagarna, i varje fall från vilka stift 
de kom och den sociala sammansättningen. För den föregående under-
sökta perioden, 1943–1946, har det klarlagts att det gjordes medvetna 
försök att rekrytera deltagare från andra samhällsgrupper än de vanligast 
förekommande – inte minst arbetare. Den frågan följs vidare i detta och 
följande avsnitt. 

Deltagarnas hemort 1951 och 1956  
Att undersöka samtliga bevarade deltagarlistor i fråga om personernas 
ursprungsort och deras titlar är inte motiverat eftersom det inte är fråga 
om till alla delar jämförbara möten och jämförbart bevarat material. Av-
sikten med att här i stället utgå från två exempelår, 1951 och 1956, är 
att försöka få fram mer preciserad och talande information ur materialet. 

Under hela den behandlade perioden hade mötet i Vadstena 1948 högst 
deltagarantal, 425 personer. Det här valda Vadstenamötet 1951 var det 
nästa största mötet med 369 deltagare.724 Det valda mötet i Medevi 1956 

                                                
723 SKÅ 1948, s. 75. 
724 Vadstenamötet 1948 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1951 [deltagarlista] 
1 VMA LSB. 
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hade bland de lägsta deltagarantalen, 201. Det möte som under perioden 
hade det allra lägsta antalet var 1959 i Medevi, som till antalet hade 152 
deltagare. En stor förändring i deltagarantal kan ses redan från mötet 
1951 i Vadstena (369) till 1952 i Söderköping (200), det år då inget 
möte hölls i Vadstena. Möjligen kan en del stadiga deltagare i stället ha 
besökt något av de andra två möten som hölls 1952, ett i Vänersborg 
och ett i Lund.  

Orsakerna till förändringen över tid, som i stort innebär att deltagaran-
talet stadigt minskar under perioden, kan naturligtvis vara flera. En möj-
lighet är att de skiftande platserna och mötenas inriktning – allmänt eller 
stiftsinriktat – skapade en viss diskontinuitet. Förutom praktiska orsaker, 
som ekonomi, möjligheter till semester eller liknande kan minskningen 
också handla om att mötesformen liksom innehållet av olika skäl upp-
levdes som mindre attraktivt. Trots detta kan man för den fortsatta ut-
vecklingen av Vadstenamötena under perioden från 1960 och framåt 
ändå se en viss stabilitet i det genomsnittliga deltagarantalet. Det är vad 
som kan förväntas enligt tolkningen av den organisationsmodell föresla-
gen av Sharken Simon som genomgående prövas i undersökningen. Pe-
rioden skulle i en sådan tolkning höra hemma i det fjärde stadiet som 
utmärks av stabilitet. 

Listorna visar vidare att det största antalet deltagare, omkring en tredje-
del, hörde hemma i Linköpings stift, detta räknat på listorna för 1951 
och 1956. En femtedel kom från Stockholms stift och en tiondel från 
Strängnäs stift. Mellan fem och tio procent av deltagarna kom från Upp-
sala, Växjö, Skara och Västerås stift. Under fem procent av deltagarna 
var från Lunds, Göteborgs och Karlstads stift. Vid 1951 och 1956 års 
möten fanns det ingen deltagare från Visby stift. Lägst antal deltagare 
1951 kom vardera från Härnösands (1 st.) respektive Luleå (5 st.) stift. 
1956 finns det ingen deltagare från dessa två stift.725 

Några särskilda förändringar mellan de två exempelåren framträder. 
Från 1951 i Vadstena till 1956 i Medevi minskade deltagarantalet från 
Lunds och Växjö stift kraftigt. 1951 kom 23 respektive 37 deltagare där-
ifrån, 1956 kom det en respektive nio personer. Det innebar att 1951 
utgjorde de Lundadeltagande och de från Växjö tillsammans tio procent 
av alla deltagarna medan de 1956 endast utgjorde två procent. Den för-
ändringen har troligen att göra med upprättandet av ett självständigt 
möte i Lunds stift, riktat till deltagare från just Lunds och Växjö stift. 

                                                
725 Vadstenamötet 1951 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Medevimötet 1956 [deltagarlista] 
1 VMA LSB. 
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En annan synbar minskning mellan de två valda åren är andelen deltagare 
från Skara stift, men den kan vara en slump då antalet ändå är rätt lågt. 
Däremot ökade mellan mötena samtidigt andelen deltagare från Linkö-
pings stift mellan de två åren från 28 procent till 37, de som deltar från 
Stockholms stift från 15 till 25 procent och från Uppsala från drygt fem 
till över tio procent.726 Dessa procentuella ökningar kan dock bero på att 
deltagarna från Lunds och Växjö stift minskade. 

Sammanfattande kan sägas att medeltalet för alla periodens mötens del-
tagarantal var omkring 247 och under de tolv år som perioden omfattar 
sjönk därmed deltagarantalet med nära två tredjedelar.727 Vad gäller del-
tagarnas hemvist gäller som tidigare en påtaglig dominans av deltagare 
från det mellansvenska området, medan representationen från de syd-
svenska minskar, vilket är förklarbart utifrån spridningen av mötesplat-
ser. 

Om socioekonomisk fördelning 
Liksom tidigare kvarstod under perioden ett uttalat önskemål om att 
bredda sammansättningen av deltagarna. Hur viktig frågan var framgår i 
och med följderna av en diskussion som fördes i planeringsgruppen på 
Ersta den 19 maj 1947. Några få dagar senare utgick flera skrivelser i 
ärendet. Kommittén anhöll då om medel från SKD, från Kyrkobrödra-
kåren och Kvinnorådet i Stockholms stift för att försöka få fler deltagare 
som var ”ekonomiskt mindre väl situerade” eftersom det annars är ”lätt 
så i många kyrkliga sammanhang, att hela skikt av folket synas ställda 
utanför”.728 Hos Diakonistyrelsen anhöll kommittén om 400 kronor som 
garanti mot eventuellt underskott i mötets budget. Samtidigt påminde 
de ansökande om att alla tidigare utlovade anslag inte hade utnyttjats 
samt att det senaste mötet, 1946, också hade lämnat en större kollekt 
till Diakonistyrelsen.729 Hos Kyrkobrödrakåren ansöktes inte om någon 
särskild summa, men kåren meddelade kommittén i brev ställt till Margit 
Sahlin, att den inte kunde göra några större utfästelser från sin kassa. 
Eftersom kyrkobröderna såg initiativet som ”behjärtansvärt” erbjöd en 
samling enskilda bröder att tillsammans garantera fem stipendier om 30 

                                                
726 Vadstenamötet 1951 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Medevimötet 1956 [deltagarlista] 
1 VMA LSB. 
727 1948 var det 425 i Vadstena och i Medevi tio år senare 164 deltagare. Vadstenamötet 
1948 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Medevimötet 1958 [deltagarlista] 1 VMA LSB. 
728 ’Kommitterade’ t. Stockholms Stifts Kyrkobrödrakår 22.5.1947 153 MSS SSA. 
729 ’Kommitterade’ t. Svenska kyrkans diakonistyrelse 10.5.1947 153 MSS SSA. 
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kronor, samtidigt som de aviserade att de möjligen kunde samla ihop 
något mer om så skulle vara nödvändigt.730 

Det är vanskligt att, baserat på namn och titel, göra antaganden som rör 
den sociala sammansättningen. En antydan om att deltagarna tillhörde 
det övre samhällsskiktet ger Sven-Åke Rosenberg, själv vid något tillfälle 
deltagare i mötena. Han uppfattade det så att mötena ”samlade en 
mycket stor skara […] från den svenska överklassen, framför allt från 
adelskretsarna”.731 Han beskriver deltagarna som ”betitlade” och menade 
att mötena fyllde en stor funktion i dessa kretsar eftersom det hos dem 
kommit att finnas ”vilsenhet och tomhet” beroende på svårigheten att 
hitta rätt i det förändrade samhället som för dem blivit ”ekonomiskt och 
socialt betungande”. Antalet kvinnor med adelsnamn ökade kraftigt från 
den första undersökningsperioden 1943–1946. Det fanns personer också 
från andra delar av samhället, vilket talar för att ändå överbryggande ge-
menskap som mötena ursprungligen skulle stå för fanns kvar. Även om 
adeln miste sin politiska särställning 1866 och därefter inte kan betraktas 
som en egen samhällsgrupp indikerar den oproportionerligt stora ande-
len adel en viss status för mötena. Av de adliga som deltog i mötena var 
övervägande delen officerare och godsägare. 

Andelen deltagande präster sjönk under perioden. Det går att resonera 
om möjliga skäl till den förändringen. En orsak kan vara att mängden 
andra kyrkliga möten blev fler och något mer nischade under 1950-talet, 
varför Vadstenamötena delvis hade förlorat sin från början unika posit-
ion. De första mötena uppvisade också för undertecknare och initiativ-
tagare en jämförelsevis hög nivå i fråga om positioner i Svenska kyrkan 
och i samhället. Vid det laget kan den omständigheten ha fungerat som 
samlande och attraherat präster som var intresserade av något som 
kunde vara uppbyggligt och samtidigt låg helt inom Svenska kyrkans ra-
mar. Det är också möjligt att de kända namnen kan ha haft attraktions-
kraft på flera grupper av deltagare – det att få möta kända kyrkliga per-
soner som man annars bara läst och hört om.  

En viktig förutsättning för den enskildes deltagande var att mötena ägde 
rum vid lämplig tidpunkt. Aurora Lewén pekar i sin avhandling från 
2017 om upplevelser av semester 1938–1959 på att semester hemifrån 
vid den tiden tenderade att bryta upp sociala skillnader mellan männi-
skor som i vardagen kanske inte befann sig i samma miljö. Så tycks det 

                                                
730 Stockholms Stifts Kyrkobrödrakår gm Wilhelm Klingberg t. Margit Sahlin 24.5.1947 
153 MSS SSA. 
731 Rosenberg 1993, s. 188. 
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vara med Vadstenamötena.732 Mötena ägde rum på sommaren under en 
tid då många hade möjlighet till semester. Villkoren för sommarsemes-
ter såg dock olika ut över tid. Under den här undersökta perioden för-
längdes den lagstadgade semesterns längd. Från 1938 hade gällt 12 da-
gars semester, två veckor; från sommaren 1951 förlängdes denna till tre 
veckor.733 För dem som då inte var bundna av industrisemester eller 
barns sommarlovstid ökade därmed möjligheterna till flexibilitet i se-
mesteruttaget.734 När det gällde vissa grupper i samhället kan man bet-
änka att industrisemestern ofta var liktydig med juli månad, vanligen 
från midsommar och framåt.735 Eftersom mötena till personlig och kyrk-
lig förnyelse oftast var förlagda till mitten av augusti var det närmast 
omöjligt för den gruppen att delta. Det kan vara ett skäl till att, inte 
oväntat, gruppen arbetare förekom ytterst sparsamt; det är fråga om ett 
ytterst fåtal.  

I debatterna om semester inför den nya semesterlagstiftningen på 1930-
talet fanns på sina håll en uttryckt oro över att semestern skulle slösas på 
onyttiga aktiviteter. Att göra något meningsfullt på den lediga tiden bör 
därför ha varit mångas avsikt, fjärran från senare tiders otvungna förhåll-
ningssätt till semestern. Deltagande i ett uppbyggligt kyrkligt möte an-
sågs förmodligen som meningsfullt och inte som ett bortslösande av 
tid.736 

I stort sett är det så att den socioekonomiska fördelningen av deltagarna 
procentuellt är påfallande lik den förra perioden. Det var personer med 
olika sociala bakgrunder som samlades i Vadstenamötet. Uppbyggliga 
kyrkliga möten kan sägas till sin karaktär vara socialt överbryggande när 
människor samlas, för att göra samma sak: bibelstudier, bön, föredrag, 
gudstjänst och personlig samvaro, allt i gemenskap. Under semester, vid 
längre tid på annan ort än hemmet, tenderar också sociala gränser att i 
någon mån lösas upp. Sociala distinktioner som i vardagen och på hem-
orten är tydliga kan vid resa och semester tonas ned och en mötesmiljö 
kan i samma mån fungera som ett slags frizon.737 Vadstenamötena, som 
rymde deltagare från många delar av samhället, fungerade som socialt 
överskridande. 

                                                
732 Lewén 2017, s. 202–204. 
733 Semesterperioden förlängdes sedan till 4 veckor i och med 1963 års semesterlag. 
Sigeman 1995; Lewén 2017, s. 45ff; 70–90. 
734 SOU 1975:88, s. 51ff; Lewén 2017, s. 70–90. 
735  https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/industrisemester (läst 23.10.2019, 
kl. 17.13) 
736 Eskilsson 2001, s. 162f. 
737 Lewén 2017, s. 202ff. 
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Deltagande kvinnor och män 
När det gäller fördelningen mellan deltagande kvinnor och män rådde 
liksom tidigare kraftig kvinnlig dominans.738 I medeltal under perioden 
1947–1959 var 77 procent av de deltagande kvinnor, som högst lite mer 
än 80 procent men aldrig under 70 procent. I fråga om de deltagande 
männen var variationen stor i fråga om hur många som var vigda till 
kyrklig tjänst. Vid Jönköpingsmötet 1949 var över 60 procent av män-
nen präster, medan dessa vid mötet i Medevi 1959 endast utgjorde 30 
procent. Medeltalet för deltagande präster i periodens möten var drygt 
40 procent av männen. 

Under samma period var nära 80 procent av deltagarna kvinnor, vilket 
betyder att utifrån ett medeltal på 247 deltagare var strax under 200 
kvinnor. Största delen, omkring 60 procent, av deltagande kvinnor upp-
gav fru eller fröken som titel. Precis som i den tidigare undersökta peri-
oden (1943–1946) är en vidare analys av de återstående 40 procenten 
osäker. Utifrån nedslagen i mötena 1951 och 1956 kan man få fram att 
mellan 10 och 15 procent av kvinnorna hade en titel med lärarinriktning 
och knappt tio procent en vårdrelaterad titel. Ett fåtal, mindre än tre 
procent, av kvinnorna var diakonissor. Bland de övriga titlar som vissa 
enskilda uppgivit finns olika biträdestjänster, bibliotekarie och husmor. 
Knappt 20 procent av kvinnorna bar adelsnamn. Ett mindre antal, ett 
par procent, uppgav titel avledd från mannens, exempelvis amiralska 
och domprostinna.  

I genomsnitt var drygt 20 procent av de deltagande män, i siffror betyder 
det knappt 60 personer och av dessa var i medeltal 25 procent präster. 
Generaliserat utifrån nedslagen 1951 och 1956 hade de övriga titlar som 
får uppfattas tillhöra det övre skiktet av samhället. Det handlar om så-
dant som högre officersgrader, akademiska examina och annat som an-
tyder en relativt hög position. Exempel här är titlar som direktör, ingen-
jör, olika chefsbefattningar, disponent, kammarherre, godsägare och lä-
kare. Mycket få hade uppgivit herr som titel. Män med lärar- eller vård-
relaterad titel var enstaka. Personer med avvikande titlar var det lilla 
antal, färre än fem, som hade uppgivit titeln arbetare med något förled 
(fabriksarbetare och förrådsarbetare) och lantbrukare. Mellan 15–20 

                                                
738 De här förda resonemangen baseras på en sammanställning av följande deltagarlistor 
från möten från perioden: Söderköpingsmötet 1947 1 VMA LSB; Karlstadsmötet 1948 
153 MSS SSA; Vadstenamötet 1948 1 VMA LSB; Jönköpingsmötet 1949 1 VMA LSB; 
Vadstenamötet 1950 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1951 1 VMA LSB; Söderköpings-
mötet 1952 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1954 1 VMA LSB; Medevimötet 1955 1 VMA 
LSB; Medevimötet 1956 1 VMA LSB; Medevimötet 1957 1 VMA LSB; Medevimötet 
1958 1 VMA LSB; Medevimötet 1959 1 VMA LSB. 
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procent av männen var adliga, att jämföra med att adeln då utgjorde 
mindre än en procent av landets befolkning.  

Liksom tidigare förekom i perioden en del äkta par i mötena. Samman-
räknat deltog omkring 20 procent av de närvarande männen och kvin-
norna som par. Av deltagande par var nära en tredjedel sådana där man-
nen var vigd till kyrklig tjänst. De övriga paren förekommer utspridda i 
den övriga gruppen deltagare, med en viss övervikt för adelspar.  

Sammanfattning om deltagarna  
Deltagarantalet minskade successivt under perioden från och med 1947, 
efter en topp vid sommarmötet i Vadstena 1948. Det ökade antalet mö-
ten, på flera håll från och med 1949, kan vara en av orsakerna till minsk-
ningen. Andra orsaker kan ligga både i det övriga kyrkolivet och i möte-
nas inre utveckling. Minskningen skedde utdraget under flera decennier 
och blev mer synlig när denna period betraktas tillsammans med den 
följande som omfattar flera ytterligare decennier fram till 1985. 

Något som gäller under mötenas hela tid var att de kvinnliga deltagarna 
var i stor majoritet, nära 80 procent. Det stora flertalet av kvinnor titu-
lerade sig som fröken eller fru och de få som använde en yrkesrelaterad 
titel är oftast verksamma inom vård eller skola. När det gäller de delta-
gande männen kan konstateras att även om andelen män allmänt endast 
minskade något så är det en påfallande minskning framför allt av antalet 
präster och biskopar, som under den tidiga perioden på 1940-talet var 
omkring 70 procent men som i och med 1950-talet kom att utgöra cirka 
25 procent av gruppen män. De som inte hörde till prästgruppen hade 
inte sällan en titel eller ett namn som relaterade till högre samhällsskikt.  

Ett särskilt skäl till att antalet deltagare i mötena minskade under peri-
oden kan ha varit permanentningen av särskilda möten i Lunds stift. Det 
kan också vara orsaken till att spridningen av deltagarnas geografiska 
hemvist minskade per möte. Det visar sig nämligen att i de undersökta 
mötena under perioden ökade antalet deltagare från deras geografiskt 
närstående stift såsom Linköpings stift, Stockholms stift och Uppsala är-
kestift, medan deltagare från i förhållande till mötesorten geografiskt pe-
rifera orter minskade kraftigt. 

Kort sagt gäller för den undersökta perioden i fråga om sammansätt-
ningen av mötesdeltagarna att de blir successivt färre, uppvisar minskad 
geografisk spridning, kommer fortsatt från samhällets övre skikt, och är 
procentuellt fler kvinnor och färre präster än tidigare.  
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Innehåll 
För de första åren i perioden 1947–1959 genomfördes, som tidigare 
nämnts, mötesplaneringen av personer som var aktiv involverade i vissa 
kyrkliga rörelser. Det var speciellt fråga om Oxfordgrupprörelsen, men 
också, förutom den breda kyrkliga mittfåran, några med hemvist i hög-
kyrkligheten. Dessa aktörer från bestämda grupper minskade sitt delta-
gande redan tidigt i mötenas historia. Några nedslag i materialet från 
1950-talet i de mötesengagerades egen historieskrivning kan bidra till en 
tolkning av vissa drag som var viktiga och särskilda för Vadstenamötenas 
innehåll. 

Författaren Harry Blomberg, deltog i planeringsgruppens samrådsmöte 
på Lejondal i januari 1947. I hans anteckningar från tillfället framgår att 
han med sitt språkbruk då såg mötena på samma sätt som Oxfordgrupp-
rörelsens. Exempelvis benämner han planeringsgruppens samrådsmöte 
som ”teammöte”.739 En kritisk skepsis framskymtade i Blombergs anteck-
ningar på punkter där han tyckte att samtalet blev alltför svenskkyrkligt. 
För Blomberg, med engagemang i Oxfordgrupprörelsen, var det konfess-
ionsövergripande viktigare. Blomberg skrev under rubriken ”arbetets för-
utsättningar” om ”fördjupat, regelbundet andaktsliv” och ”olika slag av 
andaktsliv”, Detta kan syfta på att mötena haft ospecificerad morgonbön 
men att man bett completorium på kvällarna. 

Uppfattningen att mötena och inte minst arbetet omkring var speciellt 
och viktigt för kyrklig samverkan uttrycktes i planeringsgruppen ännu 
1950. Ett exempel på det är att Hjalmar Brundin då skrev till Margit 
Sahlin: ”Kombinationen Hamilton–Ysander är så pass viktig och ovanlig 
att jag uppriktigt tror att en speciell Guds strålkastare är riktad mot Ös-
tergötland ett tag.”740 Brundin skrev också att människorna som under 
alla år hade deltagit i mötena blivit ett ”ferment i den svenska kyrkan”. 
Uttrycket ”ferment” kan förstås som att Brundin menade att mötena på 
något vis skulle genomsyra hela Svenska kyrkan. 

Inför 1950-talet ger en av arrangörerna, Carl Hamilton, i en tidskriftsar-
tikel från 1951 sin bild av historien kring de mötesdeltagandes ”andliga 
hemort”.741 Han menar att den varit växlande och att det i mötena har 
förekommit ”representanter för snart sagt alla vår folkkyrkas skilda rikt-
ningar, för frikyrka och frälsningsarmé, för Oxfordgrupprörelsen och t. 
o. m. någon enstaka för romersk-katolska kyrkan. Rörelsen kan alltså 

                                                
739 Harry Blomberg, anteckningsbok 532 C:2 HBA UUB. 
740 Hjalmar Brundin t. Margit Sahlin 14.12.1950 152 MSS SSA.  
741 Hamilton 1951, s. 27f. 
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sägas äga en ganska ekumenisk karaktär.” Bilden av att mötena spände 
över breda kyrkligheter är ännu 1951 en betydande del av självförståel-
sen hos arrangörerna. Det undersökta materialet pekar emellertid mot 
att bredden redan 1951 började minska.  

Den speciella synen på mötena som ekumeniska lever kvar. Vid Karl-
stadsmötet i juni 1953 höll Arvid Runestam inledningsanförandet, i vil-
ket han ger en kort återblick på mötenas historia. I hans efterlämnade 
manus med anteckningar framhålls att mötena hade sin grund i att några 
kristna ”tillhörande olika kyrkliga riktningar” dels önskade att skiljaktig-
heter i kyrkliga frågor inte skulle skilja dem åt som kristna, dels att de 
behövde personlig förnyelse i det egna kristna livet.742  

Arrangörernas förståelse av mötenas historiska sammanhang är intres-
sant även utifrån en artikel i anslutning till 1957 års möte i Strängnäs. 
Där framhålls att mötena en gång hade tillkommit på initiativ av ”de s.k. 
sexlingarna”, som då skulle ha representerat lika många riktningar inom 
Svenska kyrkan. Av dem omnämns Simon Lüders och Margit Sahlin. 
Vad dessa riktningar stod för anges inte och inte heller vilka övriga per-
soner som representerade dem.743 

Teman och ämnen 
I det ursprungliga speciella konceptet för Vadstenamötena var tanken 
bakom det som kallas ’kyrklig förnyelse’ att samla vissa kyrkligheter, 
men det tonades ned efterhand eftersom det visade sig allt svårare att få 
gehör hos de helt olika grupperna. Den andra delen av Vadstenamötenas 
avsikt som gällde ’personlig förnyelse’ stod fast genom hela mötenas 
historia och blev deras viktigaste ändamål. 

Att det inte ens vid det första mötet bara var fråga om att vissa kyrklig-
heter skulle styra dem framgår av de enskilda mötenas teman. För dem 
gäller att de anknöt under alla mötets perioder till allmänt kristet fromt 
tankegods. Samtidigt finns i programmens teman och deras uttydning i 
de tryckta inbjudningarna en anknytning till samtiden – som möjliga te-
ologiska tolkningar i tiden. 

För att få fram en så verklighetsnära bild som möjligt av såväl det andliga 
som det teologiska innehållet i Vadstenamötena behöver frågan om vilka 
teman som styrde de olika mötena utredas genom tämligen detaljerade 

                                                
742 ”Tal vid ’Vadstenamötet’ i Karlstad 15–18/6 1953” Karlstadmöte ARA UUB. 
743  ”Sexlingars vågspel i Vadstena tas upp parallellt i Strängnäs” Morgon-Bladet 
28.6.1957. 
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beskrivningar. De genomfördes med utgångspunkt i konkreta frågor: vad 
varje mötes tema var, hur det uttyds och på vilket sätt det kan knytas till 
samtiden och utfallet av dem, dvs. om det presenterade temat överhu-
vudtaget genomförs. Bevarade tryckta inbjudningsfoldrar från de möten 
som hölls lokalt är få, varför analysen i det här avsnittet utgår från 
material från huvudmötet i Vadstena och senare i Medevi. 

Det vanligaste var att redan i den första inbjudan som sändes ut för att 
rekrytera deltagare till det kommande mötet, var ett tema eller ämne för 
det aktuella mötet formulerat tillsammans med en kortfattad beskriv-
ning. Det så angivna temat återkom uttryckt i det senare tryckta pro-
grammet, vilket i övrigt normalt också innehöll en lista på anmälda del-
tagare. I programmet anknöt rubrikerna på föredragen till det givna te-
mat. Det anges även vilka som skulle hålla dessa.  

Under undersökningsperioden 1943–1947 hade ingen särskild tematik 
formulerats i inbjudningar och program annat än med uttrycket ”person-
lig och kyrklig förnyelse”. Mötet 1948 var i detta ett övergångsår, där 
temat uttrycktes med frasen ”himmelriket är nära” som inledning till 
varje föredragsämne.744 Från 1949 skrevs ett särskilt tema för varje möte 
ut.  

Det går att urskilja olika tematiska områden vid olika möten, men de 
kan sammanföras till tre allmänt hållna inriktningar. Mest dominerande 
var en inriktning mot att förena de kristna under olika välkända bibelord 
eller psalmverser, ofta med anknytning till något samhällsfenomen. Det 
gjordes under rubriken ’Kristen samling – enad kristen front’. För det 
andra fanns ett stråk som pekar ut den enskildes personliga kallelse till 
ett kristet liv och hur den kan omsättas, under rubriken ’Den personliga 
kristna vägen’. Vidare finns en tredje inriktning, ’Ett kyrkligt inåtblick-
ande’, mot att hantera inomkyrklig problematik, så att betoningen av 
enande riktas inåt kyrkan i stället för ut mot samhället. Någon exakt 
gräns går givetvis inte att ställa upp mellan dessa tre områden och sam-
mantaget syftade alla mötena genomgående både till att främja den per-
sonliga kristna utvecklingen hos den enskilde och att förnya – eller för-
ändra – kyrkan. Föredrag som behandlade dessa huvudteman förekom 
snart sagt vid alla möten. Den ovan uppställda tredelningen kan vara till 
hjälp för att teckna en bild av mötenas karaktär, men analysen i dessa 
termer visar också att den inte var statisk över tid. En översikt av möte-
nas teman och ämnen finns i bilaga 2. 

                                                
744 Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 153 MSS SSA. 
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Kristen samling – enad kristen front 

Innehållet i de möten som ägde rum 1947, 1948, 1951, 1952, 1954 och 
1955 kan knytas till temat. Det ser dessutom ut som att ett så formulerat 
grundmotiv med åren gradvis förflyttades, från motivet med enad kamp 
till att alltmer betona det gemensamma arbetet för kristen tro, kombi-
nerat med samtidskritiska uttryck. Ur detta perspektiv blir det möjligt 
att tolka 1955 års flytt från Vadstena till Medevi inte bara som en geo-
grafisk förändring utan även som i viss mån en innehållslig.  

1947 var det första året som mer än ett möte hölls och då inte ens något 
i Vadstena. I inbjudan till ett möte i Söderköping formuleras planlägg-
ningen så att ”[E]tt stort Vadstenamöte av samma slag som de tidigare 
skall anordnas sommaren 1948. Under mellantiden komma en del mö-
ten av mindre omfattning att hållas på olika platser i landet. I Linköpings 
stift känna vi det som en särskild förpliktelse att söka föra den eld vidare, 
som Herren har tänt.”745  

De tre möten som planerades, skulle äga rum i Söderköping, Södertälje 
och Längbro i Örebro. Inbjudan till Södertäljemötet med program cir-
kulerade i planeringsgruppen som utkast och med en form ganska lik de 
tidigare mötenas. I inbjudan rekapituleras vad de tre tidigare mötena in-
neburit, nämligen att samla ”människor av skilda fromhetstyper och ur 
olika kyrkliga riktningar kring en stor gemensam angelägenhet: bön om 
väckelse och fördjupning och ett personligt ansvar för kyrkans väldiga 
uppgifter”. Sättet att uttrycka sig är bekant sedan tidigare möten.746  

Mötet i Södertälje sägs i inbjudan ha en viktig uppgift att fylla enligt 
inbjudningstextens formulering: ”Med gruvsam tydlighet skymtar vi i vår 
tid den fruktansvärda sammandrabbningen mellan de två väldiga mak-
ter, som strider om mänskligheten liksom om varje enskild själ.”747 For-
muleringen är, i jämförelse med tidigare möten, påtagligt tillspetsad. För 
den samtida läsaren kan formuleringen om två makter kanske vara dub-
beltydig, som själens kamp mellan ont och gott men också som det på-
gående Kalla kriget, mellan öst och väst. Något tema finns i övrigt inte 
uttryckt, men dagarnas ämnen ger en bild av att det handlar just om 
något som kan beskrivas som den kristna människans kamp. Den första 
dagens inledande föredrag hölls av biskopen i Stockholm, Manfred 
Björkquist, med rubriken ”Två väldiga strida…” (SvPs1937 266:1) och 
de övriga dagarnas var ”Själen måste utstå en kamp” (SvPs1937 265:1), 

                                                
745 Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
746 ”Utkast till inbjudningsskrivelse för Södertäljemötet 1947” 153 MSS SSA; Södertäl-
jemötet 1947 [inbjudan] 153 MSS SSA. 
747 Södertäljemötet 1947 [inbjudan] 153 MSS SSA. 
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”Konung, till Din kamp oss vig” (SvPs1937 348:1) och ”Kristus Segra-
ren”.748 Det är förvisso vanskligt att här ge en exeges utifrån de psalm-
verser som valts, men kampen tycks inte här avse frågan om ont och 
gott. Snarare handlar det om den enskildes kamp i att leva ett kristet liv 
med allt vad det innebär, samtidigt som människan är kallad att leva i en 
värld full av frestelser och sådant som kan försvåra de kristna livsvalen. 
Associationerna leder till en oro och en längtan efter trosvisshet och 
hopp efter andra världskriget och till den världspolitiska ordning, med 
Öst och Väst, som hade blivit krigets följd. 

Inbjudningstexten till mötet i Söderköping är lik texten till mötet i Sö-
dertälje, men inte ordagrant. Inbjudan rekapitulerar de tre tidigare stora 
Vadstenamötena och menar att dessa hade varit till stor välsignelse och 
att Guds helige Ande genom dessa hade påbörjat ett stort verk som det 
var en ”oavvislig kallelse att fullfölja”. Också här nämns att ett stort 
Vadstenamöte planerades till sommaren 1948.749 I inbjudan nämns den 
under året avlidne biskopen i Linköpings stift Tor Andræ, som tidigare 
hade medverkat och talat varmt för mötena, vilket kan illustreras med 
ett citat från honom med en önskan att ”det verk, som Herren fått börja 
i våra bygder, den nya väckelsen han tänt i våra och mångas hjärtan, icke 
måtte avstanna utan vinna framgång och nå allt djupare och vidare.” 
Större delen av inbjudningstexten handlar om mötets inriktning och 
tema. Språket är inspirerat från krig och kamp. Det handlar om den 
kristna kampen mellan två makter och att den farligaste fienden inte är 
”den fiende, som utifrån går till attack mot den kristna tron. Farligast är 
sveket i våra egna led, likgiltigheten och klenmodet i våra egna hjärtan. 
[…] Kristus har segrat. Han har vunnit oss. Han vill kämpa för oss och 
genom oss.” Mötet har inte något preciserat samlande tema, men väl 
ämnena för dagarna. Också de har en krigsmetaforik och är till viss del 
gemensamma med mötet i Södertälje. Det första ämnet, ”Två väldiga 
kämpa”, har inte någon uttrycklig psalm- eller bibelreferens men kan 
ändå åsyfta samma psalm som mötet i Södertälje, 266:1, ”Två väldiga 
strida om människans själ att helt i sin lydnad den taga.”750 Ett av ämnena 
är ett direkt bibelcitat, ”Vunnen av Kristus” (Fil. 3:12), medan de övriga 

                                                
748 Utöver Björkquist nämns som talare Gustaf Aulén, Erik Arbin, Nils Bolander, Sven 
Danell, Knut Garde, Simon Lüders, Olof Hartman och Krister Stendahl; Södertäljemö-
tet 1947 [inbjudan] 153 MSS SSA. Även om det i programmet inte närmare specificeras 
vem som skulle tala över vilket ämne, förutom Björkquist, bör ämnet ”Kristus Segraren” 
ha givit den kyrkligt initierade läsaren associationer till Gustaf Auléns till engelska över-
satta bok med titeln Christus Victor från 1931, som baserades på hans bok från året innan 
om den kristna försoningstanken; Aulén 1930; Aulén 1931. 
749 Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 1 VMA LSB även 153 MSS SSA. 
750 SvPs1937 266:1. 
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tre inte förefaller vara det: ”Flykt eller offensiv”, ”I helig kamp” och ”Kris-
tus – Segraren”.751 Det sistnämnda ämnet är gemensamt med Södertälje-
mötet.752  

Inledningstexten till den tryckta inbjudan till det allmänna mötet i 
Vadstena som blev av 1948 är en kort utläggning av mötets tema, ”Him-
melriket är nära!”753 Redan i det första utskicket inför mötet i december 
1947 hade det nämnts som motto och ämne. Där sägs att Guds rike är 
nära, också för nutidens människor, även om många kristna snarare vill 
säga att de är rädda för undergången. Då påminns läsaren om att Gud 
kallar till sitt rike och att ”det gäller för oss en och var att akta på kallel-
sen. Vi behöva på nytt göra bättring, på nytt tro evangelium, på nytt gå 
in i kamp för Guds rike.” Texten utmynnar i förhoppning om att mötet 
ska ”hjälpa oss till fördjupat allvar, till större frimodighet och förnyad 
villighet att tjäna.” Inbjudningstexten är personligt riktad och betonar 
den enskildes tro och kallelse till Guds rike. Något annat signalord som 
till exempel kyrka, finns inte med i texten. Förhoppningen som uttrycks, 
villigheten att tjäna, preciserar inte vad tjänandet kunde handla om – 
Guds rike är en bredare formulering än exempelvis ’Kristi kyrka’.  

Ett specialfall som delvis anknyter till kampmotivet var temat för Karl-
stadsmötet på våren 1948 ”Kristus lever!”, vilket då också kan förstås i 
ljuset av passionstiden och den annalkande påsken. De fyra dagarnas re-
spektive talare och teman var: Einar Lundby ”Kristus lever”, Margit Sah-
lin ”Kristus kallar”, Arvid Runestam ”Kristus kämpar” och Sven Danell 
”Kristus segrar”.754  

Vadstena och Lund, 1951, hade ett gemensamt tema ”Se, jag gör allting 
nytt” (Upp. 21:5).755 Inbjudningstexten talar om det kristna framtids-
hoppet och om att Gud ska förnya himmel och jord. ”Överallt där Guds 
Ande verkar, sker förnyelsens under. En människa, som fått erfara vad 
Guds dom och förlåtelse är, vänder blicken framåt med nytt hopp och 
en ny vilja att tjäna Gud. Hon blir själv en ny skapelse.” Mötet öppnades 
av David Myrgård och Carl Hamilton, vilka också inledningstalade. Da-
garnas ämnen var satta till ”Ur djupen ropar jag” (Ps 130:1), ”Vad vill 
du, att jag skall göra dig?” (Luk. 18:41), ”Födda på nytt till ett levande 
hopp” (1 Petr 1:3) och ”Nya himlar och en ny jord” (2 Petr 3:13). 

                                                
751 Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
752 Söderköpingsmötet 1947 [inbjudan] 1 VMA LSB. Södertäljemötet 1947 [inbjudan] 
153 MSS SSA. 
753 Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
754 Karlstadsmötet 1948 [inbjudan] 153 MSS SSA. 
755 Vadstenamötet 1951 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
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Ämnena bär drag av förtröstan, framåtblickande och hopp. En möjlig 
antydan i detta kan gälla den oro som en del kristna inom Svenska kyrkan 
upplevde vid den här tiden i fråga om den förändrade relationen mellan 
staten och kyrkan genom 1951 års religionsfrihetslag. Det skulle kunna 
betyda att det upplevda hotet utifrån, i samhället, hanteras genom för-
nyelse inifrån.756 Därför kan det ses som en samlande kristen inriktning 
på mötet. Mötena hade inte för avsikt att upprätta någon fullständig en-
hetlighet i kyrkligheterna utan att samla kyrkans folk – inte som enhets-
kyrka men väl gemenskapskyrka.  

1952 hölls två möten utöver det i Lund, dels i Söderköping och dels i 
Vänersborg. Till Söderköping formulerades temat ”Kommen till mig, I 
alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.” (Matt. 
11:28) Uttydningen till detta bibelord ges i inbjudningstexten. ”Jäkt, oro 
och trötthet tycks ha blivit nutidsmänniskans lott. Vi pressas hårt av vårt 
arbete, av uppdrag och förpliktelser i hem och samhälle. […] [T]illsam-
mans [vill vi] söka hjälp och klarhet i frågorna om jäkt och stillhet, oro 
och ro.”757 Texten och temat borde kunna appellera till gruppen av ar-
betande i det alltmer konsoliderade folkhemmet. Den svenska industrin 
var på väg uppåt och idealet var inte sällan kvinnan som hemmafru, inte 
minst som det gjordes försök att höja hemmafruns status genom inrät-
tande av Hemmens forskningsinstitut 1944. Hemarbetet skulle därige-
nom göras till en profession, vetenskapligt, rationellt, med industriell ef-
fektivitet i hemmet.758 På ganska kort tid hade Sverige gått från att vara 
i huvudsak agrart präglat till att bli industriberoende och urbaniserat och 
’arbete’ blev ett allmänt signalord. Tilltalet är ett”vi”, vilket borde ha 
fungerat som ett stärkande av gemenskapen inför samtidens ”jäkt”. Sam-
tidigt går det förstås att ställa frågan om hur många av de underteck-
nande som helt delade villkoren med den tänkta målgruppen. Ämnena 
för dagarna kopplades till temat och en viss uttydning ges av ämnena. 
Alla ämnen relateras vidare i programmet till delar av temats bibelvers 
(Matt. 11:28), utom den sista dagens ämne. ”Tvekan och beslut” (Kom-
men till mig I alle), ”Arbete och stillhet” (Kommen I arbetande), ”Kon-
flikter och klarhet” (Kommen I betungade) och kopplat till Matt. 10:16 
”Uppgifter och kraft” (Se, jag sänder eder).759  

Vänersborgsmötet utgick från samma uppläggning, med samma bibel-
text (Matt. 11:28), men anger ’personlig och kyrklig förnyelse’ som 

                                                
756 Brohed 2005, s. 256ff. 
757 Söderköpingsmötet 1952 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
758 Hirdman, Lundberg, Björkman 2012, s. 580–582. 
759 Söderköpingsmötet 1952 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
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motto och tillika tema. Programmets inbjudningstext bär också prägel 
av en introduktion till mötenas förekomst i Vadstena och markerar deras 
särart. Texten avviker något från gängse inbjudningstexter, men har kvar 
fokus på ett enande av de kristna och uppmuntran till kyrkans gemen-
skap. Det sägs där att man inbjuder till några dagars ”stillhet inför de 
tidlösa rikedomar, som vi äger i vår Kyrka”.760 Vidare sammanfattar in-
bjudarna förhoppningar som uttrycker det innehåll som också tidigare 
hörde till mötena, nämligen kyrkans nådemedel, människors personliga 
möten och upplevelser av kristen tro. Inbjudningstexten pekar på bönen, 
nattvarden och gemenskap i samtal och själavård som något kyrkan har 
att ge människor, allt sedan de första kristna. ”För oss alla innebär denna 
samvaro med Jesus – det antyder Hans eget löfte – ro, vederkvickelse, 
förnyelse.” Förnyelsen blir här personligt hållen, som något gemen-
skapen i mötena ger. 

Det ordinarie Vadstenamötet 1954 fick samma tema som angivits för 
1953 års planerade men inställda möte.761 ”I världen, men icke av värl-
den”, ord som anknyter till många bibelställen, exempelvis Joh. 15:19 
och 18:36. Bakgrunden beskrivs i inbjudningstexten.  

Att mitt i världen likväl vara fri från världen, är en kristens kallelse men 
också hans svårighet. Man blir icke mer from genom att vanvårda sin 
uppgift här i världen. Men man behöver dagligen den kraft, den visdom 
och det mod, som den får, vilken hela tiden också verkligen lever i Guds 
värld. Då upptäcker man, att ’hela jorden är Herrens med allt vad därpå 
är’. Man får en ny glädje och ny iver att förvandla sin egen vardagsvärld 
och andras till det, som Gud menat.762  

En tolkning av detta ur ett samtidsperspektiv, särskilt eftersom ett par 
av dagarnas ämnen var ”Den splittrade världen” och ”Kristen i vardagens 
värld”, kan vara att en hänvisning avses till de snabbt ändrade villkoren i 
samhällslivet. Det kan också tolkas som en konsumtionskritik, vilket vid 
den här tiden ofta kom till uttryck i en uppfattning att individen genom 
de växande industriella resurserna endast fokuserade sin konsumtion på 
snabb behovstillfredsställelse.763 

1955 års möte, det första möte som hölls i Medevi brunn, fick det sam-
lande temat ”Jesus Kristus är min Herre” (Fil. 3:8).764 Inbjudningstexten 

                                                
760 Vänersborgsmötet 1952 [inbjudan] 114 MSS SSA. 
761 Vadstenamötet 1954 [inbjudan] 1 VMA LSB. Som nämnts ovan i avsnittet om orga-
niserandet av Vadstenamöten blev 1953 års möte i Vadstena inställt, på grund av det 
stora utbrottet av salmonella, då kallad paratyfus. 
762 Vadstenamötet 1954 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
763 Aléx 2003, s. 130f. 
764 Vadstenamötet 1955 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
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är explicit i sin samtidskritik: ”Vi anar vad det är för fel med oss själva 
och vårt liv. […] Vi oroas över nutidens hårda och avsjälade materialism. 
Men vi besinna sällan på allvar, att vi själva i småsaker är insnärjda i den.” 
Sedan pekas på Jesus Kristus som grunden för livet och att dagarna i 
Medevi inbjuder till ”personlig stillhet och fördjupning” för att gå vidare 
till frågor som ”hur skall jag lyda och följa Honom och dagligen leva som 
frimodig och verksam kristen?” Dagarnas ämnen fördjupar perspektiven 
på Jesus och har en tillämpning som sista punkt: ”Jesus Kristus är min 
Herre”, ”Vem är han?”, ”Vad har han gjort för mig?” och ”Vad gör jag 
för honom?”. När det gäller talarna skiljer det första tryckta programmet 
sig åt från programmet som trycktes i deltagarlistan. Inledningstalare var 
Carl Hamilton och Folke Franzén (1909–1983), kyrkoherde i Västra Ny, 
där Medevi är beläget. 

Den personliga kristna vägen 

En del av mötenas karaktär var, i enlighet med den överordnade rubri-
ceringen om ’personlig förnyelse’, att väcka människor till personlig för-
nyelse i sitt kristna liv. Vissa möten, även några av de tidiga inom peri-
oden, hade det som tyngdpunkt i sina formuleringar av tema och ämne. 
Särskilt gäller det mötena 1947, 1949, 1950 och 1957. 

Från mötet i Längbro i Örebro 1947 finns inte något program bevarat. 
Tidningsartiklar ger intrycket av att det mötet inte, till skillnad från de 
andra det året i Söderköping och Södertälje, fokuserade på krigsmetafo-
rik och kristen kamp. I stället var det kristna livets väg i fokus. Mötet 
inleddes av kyrkoherden i Längbro, Berndt Bäcklund, som predikade 
över temat ”det finns en väg” och bibelordet ”Gå in genom den trånga 
porten” (Matt. 7:13), och han talade om den kristna vägen och dess ut-
maningar. I samband med samkvämet hölls ett par korta anföranden av 
stiftsadjunkten Fredrik Sidwall (1913–2001, slutligen domkyrkokommi-
nister i Uppsala) och komministern i Längbro Rune P Thuringer (1920–
2014, slutligen romersk-katolsk präst i S:ta Eugenia, Stockholm). Ämnet 
för fredagen uppges ha varit ”Guds väg till mig” över vilket domprosten 
i Strängnäs Gösta Lundström (1905–1991, slutligen biskop i Strängnäs) 
talade, mer specifikt över orden ”Jesus kom gående” (Joh. 1:36).765 I sitt 
föredrag berörde Lundström hur Jesus kommer till den enskilde i livet 
och menade att Gud bekänner sig till människan i och genom dopet och 
är nära henne i nattvarden och i bibelordet. Hans tanke var att upp-
muntra människor till att flitigt bruka nådemedlen och på så vis ta del 

                                                
765 ”Personlig – kyrklig förnyelse ämne vid möte i Bista skola” Örebro Dagblad 12.8.1947; 
”Domprosten talade i går vid Bistamötet” NA 16.8.1947; ”Dopet inte bara högtidlig ce-
remoni” Örebro Dagblad 16.8.1947. 
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av den gudomliga uppenbarelsen.766 Lördagens föredrag hölls av lektor 
Gunvor Sahlin (1905–2000) under rubriken ”Min väg till kristen gemen-
skap.”767 

1949 är året då flest möten hålls, i Jönköping, Längbro, Vänersborg och 
Söderhamn. Störst och med anknytning till Vadstenamötet var det som 
hölls i Jönköping, som var känt som en ort med många olika kristna sam-
fund. Mötet därstädes, avsett i första hand för deltagare från Linköpings, 
Växjö och Lunds stift, hade som samlande tema ”Se, jag är med Eder 
alla dagar intill tidens ände” (Matt. 28:20). Mötet var förlagt till kyr-
korna Kristine och Sofia i Jönköping. Inledningstexten till inbjudan ger 
en beskrivning av att det var ett ”orons och osäkerhetens tidevarv”, med 
en ovisshet och vilsenhet inför framtiden – varför Jesus är världshistori-
ens centrum och den som hoppet måste sättas till.768 Oron och osäker-
heten fanns i omvärlden – när programmet trycktes pågick ännu Berlin-
blockaden med stora spänningar mellan Sovjetunionen och västmak-
terna.769 I texten betonas behovet av klarhet för att kunna ”omsätta ge-
menskapen med Honom i vardagens liv och gärning.”770 Ämnena som 
avgavs för dagarna var ”Vem är Han?”, ”Hur möter Han?”, ”Vad vill 
Han?” och ”… intill tidens ände”. 771  Tema och ämnen berör kristet 
enande och en strävan att omsätta tron i praktik, en samhällelig och var-
daglig tillämpning av vad det kan innebära att inte bara tro utan också 
leva som kristen.772 Vid det mötet hälsade kyrkoherden i Sofia församling 
i Jönköping Anders Blomquist (1886–1971) välkommen och Torsten 
Ysander höll det första föredraget över mötets tema, ”Se, jag är med Eder 
alla dagar intill tidens ände”. Ysanders rubrik var ett direkt bibelcitat 
(Matt 28:20). 

Vid mötet i Längbro var tema angivet till ”Frukta icke!” (Luk. 12:32) 
och inbjudningstexten berättar att detta var Jesu budskap till många av 
dem han mötte. Därför ser undertecknarna som sitt uppdrag från Jesus 
att inbjuda till möte för personlig och kyrklig förnyelse. ”Vi vilja där på 

                                                
766 ”Domprosten talade i går vid Bistamötet” NA 16.8.1947; ”Dopet inte bara högtidlig 
ceremoni” Örebro Dagblad 16.8.1947. 
767 ”Möte för PERSONLIG och KYRKLIG FÖRNYELSE” Örebro Dagblad 13.8.1947; 
”Personlig – kyrklig förnyelse ämne vid möte i Bista skola” Örebro Dagblad 12.8.1947; 
”Mission, diakoni, flyktinghjälp ämnen på Bista-mötet” Örebro Dagblad 18.8.1947. 
768 Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
769 Kumm 2006, s. 117–119. 
770 Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
771 Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB. Som talare till Jönköpingsmötet 
nämns i programmet Harry Arvidsson, Anders Blomquist, Yngve Brilioth, Gunni Her-
melin, Gunnar Meijer, Nils Oderstam, Margit Sahlin, Johannes Stoltz, Olof Thulin och 
Torsten Ysander.  
772 Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
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nytt ställa oss inför budskapet om Guds kärlek i Jesus Kristus. Vi vilja 
samlas, icke främst för att giva varandra något, utan för att taga emot av 
Guds rikedomar och bliva hjälpta i våra svårigheter.”773 Ämnena för da-
garna associerar till temat i någon mån: ”Kallad av Kristus – därför trygg”, 
”Den oförskräckta tron”, ”I allt detta vinna vi en härlig seger” 
(Rom. 8:37) och ”Uppdraget”. Vem som inledde mötet framgår inte av 
programmet, men mötets ledare uppges ha varit kyrkoherden i Längbro 
Berndt Bäcklund. Övriga medverkande talare var enligt programmet bis-
koparna Gustaf Aulén och Arvid Runestam, komministern i Barva Alf 
Johansson (1912––1999, slutligen kontraktsprost och kyrkoherde i Jä-
der), domprosten Gösta Lundström, lektorn Gunvor Sahlin, stiftsad-
junkten Fredrik Sidwall och Margit Sahlin. 

Mötet i Söderhamn relaterade också till fruktan, men pekade inte ut det 
som ett särskilt tema. I stället talar inbjudningstexten om att fruktan för 
svårigheter, döden och misslyckanden, och hur allt detta kan mötas med 
förtröstan på Gud: ”Finnes det någon enda, som inte behöver få sitt 
hjärta och sina tankar bevarade genom den frid som övergår allt för-
stånd?”774 I det tryckta programmet finns inte några talare angivna, mer 
än att det inledande hälsningsanförandet hölls av kyrkoherden i försam-
lingen Paul Sjöberg (1891–1972) och att dagarnas ämnen var just ”Fruk-
tan”, ”Försoning” och ”Frid”.  

Slutligen, Vänersborgsmötet, hade som angivet tema ”Att vara levande”. 
Det problem som inbjudningstexten identifierar är frågan ”lever jag 
verkligen?” och sedan skisseras en levnadssituation från samtidens var-
dag, vilken döms ut. ”Det blir overkligt, likgiltigt och meningslöst. Är 
det egentligen värt att kallas liv?”775 Sedan övergår texten till att handla 
om hur Jesus kallade människor från en sådan ”död” tillvaro till ett liv i 
lärjungeskap. Därför hoppas undertecknarna att det nu planerade mötet 
ska kunna präglas av detta. Självförståelsen av vad mötena till personlig 
och kyrklig förnyelse är nämns också här, med tonvikt på det personliga, 
nämligen att möten med det mottot ”fått tjäna många till väckelse, för-
nyelse eller fördjupning av kristenlivet.” Ämnena för dagarna i Väners-
borg är klart anknutna till den övergripande tematiken: ”Att vara levande 
– Lever jag verkligen?”, ”Att vara levande – Sonen gör levande”, ”Att vara 
levande – Leva för Herren” och ”Att vara levande – Evigt liv”.  

                                                
773 Längbromötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA. 
774 Söderhamnsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA. 
775 Vänersborgsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA. 
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Möten 1950 hölls 26–30 juli i Vadstena och 2–6 augusti i Lund. Temat 
för båda mötena var detsamma, ”Jag tror, hjälp min otro”.776 Inbjudnings-
texten till mötet i Vadstena utgår från temat, hämtat från Mark. 9:24 
och den säger att orden är som ”talade ut ur vår egen tids kristenhet. 
Tiden är sjuk av tvivel. Meningslöshet, hopplöshet, uttalad eller tyst för-
tvivlan är dess andliga signatur och den miljö tron har att leva i.”777 Vi-
dare står det i texten att Jesus svarade mannen i evangeliecitatet med 
orden ”Allt förmår den som tror” och att de orden också kan upprepas i 
deras samtid. ”Och närgående ställes till oss, Kristi bekännare i denna 
tid, frågan, vad vår tro förmår, vad den lever på, och om den håller i livet 
och döden.” Inbjudan avslutas med en önskan: ”Give Gud sin välsignelse 
till dessa möten, så att trons människa i oss stärkes och tvivlens dimma 
skingras.” Dagarnas ämnen var satta till ”Tror du detta?”, ”Vardagstro” 
och ”Den seger som har övervunnit världen, vår tro”. Inledande häls-
ningsord vid mötet framfördes, som så ofta, av Carl Hamilton, och Da-
vid Myrgård inledningstalade. Den första kvällens föredrag över mötets 
tema hölls av Torsten Ysander. Att tråden med tro och otro tas upp 1950 
kan rimligen sättas i samband med den under 1949 uppblossade debat-
ten kring Ingemar Hedenius (1908–1982) tidigare nämnda bok Tro och 
vetande.778 Ett tema ”Jag tror, hjälp min otro” är kongenialt med det som 
rörde sig i den samtida debatten och skulle tjäna som uppmuntran till 
den enskilde. Ysanders föredrag vid mötet adresserade Hedenius relig-
ionskritik, genom att vända på begreppen. Hedenius hade skrivit om att 
den ”patetiska tron” var motsats till ett harmoniskt liv. Ysander hävdade 
i stället att den ”patetiska otron” var det verkliga bekymret.779  

Till året 1957, när det förutom i Medevi arrangerades möte i Strängnäs, 
var temat gemensamt ”Kristi efterföljelse”, ett uttryck utan precis hän-
visning till bibelord eller psalmvers, men helt i den kristna idétradit-
ionen. Om Kristi efterföljelse var också titeln på en spridd uppbyggelse-
skrift från senmedeltiden av Thomas a Kempis (1380–1471).780 Moti-
veringarna vid de båda mötena ser dock olika ut. Till mötet i Medevi var 
texten kortfattad, med frågor som mötet skulle samlas kring. ”Antingen 
är man i Guds rike eller är man där icke. Den ärlige kan icke nöja sig 
med känslan att vara gränsbo, sökare eller sympatisör. Frågorna tränger 

                                                
776  Lundamötet 1950 [inbjudan] 114 MSS SSA; Vadstenamötet 1950 [inbjudan] 1 
VMA LSB. 
777 Vadstenamötet 1950 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
778 Hedenius 1949. Debatten kring Tro och vetande behandlas i detta kapitels inledande 
översikt. 
779 Ysander 1950, s. 8–15.  
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sig på: Vad menas med en personlig kristendom? Äger jag den? Hur blir 
man en viss och trygg kristen?”781 Ämnena som angavs till mötet var ”Hur 
mycket måste man veta om sin omvändelse?”, ”Andlig tillväxt” och 
”Frälsningsvisshet”, vilka i nämnd ordning hade talarna Margit Sahlin, 
Arne Fjellbu och Arvid Runestam.782 Kanske kan temat i kombination 
med ämnena uppfattas som en udd mot teologiska riktningar som inne-
fattade erbjudandet om den förekommande nåden, i den inkluderande 
folkkyrkoteologin som innebar att medlemskap i Svenska kyrkan inte 
skulle sättas i samband med något troskrav.783 Runestams och Fjellbus 
föredrag finns tryckta i Linköpings stifts julbok det året.784 

Temat Kristi efterföljelse och hur inbjudningstexten formuleras pekar 
på att den kristne förväntas reflektera och omsätta sin tro i praktik. 
Strängnäsmötet med samma tema angav en något annan ton i uttyd-
ningen. Där pekas på den kristna kallelsen att följa Jesus. ”Där vi fullgöra 
våra jordiska plikter, där vi tryckas ned av bekymmer och oro, där vi 
ibland känna framgångens sötma, där vi lyssna till Hans ord, kommer 
Jesus till oss med sin kallelse: ’Följ mig’.”785 Detta konkretiseras något: 
”Därför behöva vi ställa oss inför den största av alla kallelser och upp-
drag: Jesu efterföljelse. I en brusten och förvirrad kultur ligger vår enda 
räddning i att vi svara ja till den erbjudna förmånen att efterfölja Jesus i 
ett utgivande av oss själva. Vår personliga förnyelse – men också hela 
vårt folks förnyelse – möjliggöres genom att vi efterfölja Jesus.” Förutom 
att uttolkningen skiljer sig, och att i Strängnästexten verben ännu har 
kvar sina presens pluralformer, så finns det några gemensamma drag. In-
bjudningstexterna i båda fallen pekar på att samtiden inte ger människor 
det djup av existentiella svar som behövs, varför mötena inbjuder till 
reflektion över att följa Jesus.  

Ett kyrkligt inåtblickande 

Från 1950-talets andra hälft finns en tendens att mötenas inåtblickande 
på Svenska kyrkan blev mer accentuerad, med prägel av de då aktuella 
inomkyrkliga diskussionerna. Särskilt märks detta i några av program-
men för mötena vid 50-talets andra hälft, 1956, 1958 och 1959. 

Till 1956 års möte i Medevi valdes temat ”Det är anden som gör levande” 
(Joh. 6:63) 786  Det förklaras på följande vis: ”Den Helige ande, 

                                                
781 Vadstenamötet 1957 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
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783 T. Ekstrand 2002, s. 79. 
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sanningens, förnyelsens ande. […] Något som är långt ifrån våra vardag-
liga tankar, något som hör samman med Kristuslivets hemligheter. Vi 
behöver, vi längtar efter sanning, förnyelse, helgelse; världen behöver 
det.” Här verkar det enligt tema och inbjudningstext som att mötet är 
ett försök att förklara och knyta samman teologi om den helige Ande 
med människors vardag och så göra det begripligt. Diskussionen om den 
helige Ande kan tänkas anknyta till 50-talets diskussion om kyrkans 
identitet, men också till den uppkommande frågan om prästämbetets 
öppnande för kvinnor.  

År 1958 förekom två möten, i mitten av augusti i Medevi och juni i 
Strängnäs. Temat för mötena var gemensamt, nämligen ”Ställd inför 
Gud”.787 I planeringen inför mötena var dock ett annat tema aktuellt, 
nämligen ”Guds Ord”, men det ansågs alltför känsligt. Berndt Bäcklund 
skrev till Carl Hamilton att Guds Ord som tema skulle ”kunna dra med 
sig oändliga debatter om kvinnliga präster” och att de om möjligt ville 
undvika diskussioner om ”kvinnans behörighet till prästämbetet”.788 Te-
mat för mötena blev i stället ”Ställd inför Gud”, som skulle förstås som 
att Gud ställer människor inför sig. Ställd inför Gud kan i detta samman-
hang uttolkas som ett överlämnade av svåra frågor till Gud: om kyrkan 
och den enskilde kristne har bekymmer kan dessa ställas inför Gud, som 
ett överlämnande. Även om temat var detsamma så skiljer sig ändå for-
muleringarna i inbjudningarna åt.  

Strängnäsinbjudan 1958 inleds med bibelord från Jeremia 20:7, om hur 
profeten lät sig ställas inför Gud. ”Samma eller liknande erfarenheter har 
ett oändligt antal människor fått göra. Också i hjärtats och samvetets oro 
har människan förstått: jag är ställd inför Gud. Sedan ges exempel på 
hur människan står inför Gud i såväl gudstjänst som i arbetslivets utma-
ningar.”789 Det utmynnar i att de undertecknande hälsar alla välkomna 
”som med oss vill erfara, var det innebär att vara ställd inför Gud.” Att i 
inbjudan nämna oro från hjärta och samvete kan säkert ses som en refe-
rens till den vid tiden högaktuella frågan om kvinnans behörighet till 
prästerlig tjänst, som skulle avgöras i den då kommande höstens kyrko-
möte. Talare vid Strängnäsmötet, utan närmare ämnesprecisering i pro-
grammet, var kyrkoherden Benkt-Erik Benktson (1918–1998, slutligen 
professor i Göteborg), domprosten i Strängnäs Per Lundberg (1895–
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1969), Gunnar Helander (1915–2006, slutligen domprost i Västerås) 
och Berndt Bäcklund.  

Medevimötet 1958 betonar den enskildes möte med Gud på ett annat 
sätt i inbjudningstexten. ”En och var blir ställd inför Gud – av samvetets 
röst eller bibelordet, i livets skiften av ve och lycka, till sist på den dagen, 
då allas tankar, ord och gärningar skola bliva uppenbarade.”790 Sedan le-
der detta över till frågor om Guds existens, om hur Bibeln är Guds ord 
och hur människan kan erfara att Gud lever. Till skillnad från Strängnäs-
mötet väjer inte Medevimötet för att nämna Guds ord. Ämnena för da-
garna anges vara ”Guds verklighet”, ”Bibeln – Guds ord”, ”Människor – 
Guds vittnen”. Medverkande var, förutom Carl Hamilton som inled-
ningstalade, föredragshållarna läkaren Greta Hedenström (1921–2012), 
prästen Ludvig Jönsson (1923–1985, slutligen pastor primarius) och 
fältprästen Hans Åkerhielm (1908–2003, slutligen överhovpredikant). 
Ingen av de tre föredragshållarna var vid tiden starkt förknippade med 
endera sida i frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor. 

Att oro för inomkyrklig splittring ändå fanns visar 1959 års mötespro-
gram. Inbjudan är nu undertecknad av ”Vadstenalaget”, och det var 
också första gången benämningen användes i sammanhanget, men den 
kom att bli den vanliga underskriften i ett par decennier. Dessförinnan 
hade inbjudningarna undertecknats med namns nämnande av upp emot 
drygt tjugo personer. Orsakerna till förändringen framgår inte klart, men 
det är möjligt att anta att mötena vid den tiden, sexton år efter det första, 
var så inarbetade att en lång lista av personer inte längre ansågs nödvän-
dig för att påvisa mötenas kyrkliga förankring och bredd. Till det kan 
troligen också läggas att tematiken vid 1959 års möte särskilt betonade 
enighet och avvisade kyrklig splittring, precis som den ovan citerade in-
bjudan formulerar. Att uttryckligen nämna namn som stod i olika kyr-
kopolitiska riktningar i en då aktuell och vattendelande kyrkopolitisk 
fråga, den om kvinnors tillträde till prästämbetet, skulle kunna motverka 
syftet och temat för mötet.  

Efter 1959 rörde det sig inte längre om flera möten samma år, det var 
det sista året med ett lokalt möte. Mötesbenämningen har i inbjudan 
också definitivt ändrats, till att vara ”Kyrkligt möte för personlig förny-
else”.791 I inbjudan till 1959 års Vadstenamöte i Medevi brunn märks att 
det finns en inomkyrklig splittring, samtidigt med en formulerad för-
hoppning om att ändå hitta enande punkter. Beslutet om att öppna 
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prästämbetet för kvinnor hade då tagits – under hösten 1958. Temat för 
mötet var en klar signal för enhet: ”Mot samma mål – under samma vill-
kor”. Undertecknarna, från detta år, endast benämnda som ”Vadstenala-
get”, skriver följande i den tryckta inbjudan. 

Splittring i världen och splittring i kyrkan är inte bara diskussionsäm-
nen. Vi berörs personligen därav, kanske framför allt i form av en känsla 
av att vara utanför. Överallt finns gruppbildningar, gränserna går efter 
intressen och åsikter, sympatier och yttre beteenden. Många bär stän-
digt en ängslig fråga med sig: ’Hör jag egentligen hit, vill man ha mig 
med?’  

Frågan följer med in i kyrkan. Somliga vet inte om de vågar säga som de 
tror – får de ändå vara med? Andra känner sig främmande för åsikter 
som sägs vara kyrkans men har ändå en fråga efter Gud – har kyrkan nå-
got rum för dem? Och några känner sig främmande för vad den ena 
riktningen eller andra tar sig för – och känner sig utanför. 

Mitt i all vår splittring står Kristus, den Levande. Han kan inte ordnas in 
i någon åsiktsgrupp eller kyrklig riktning. Hans väg har alltid gått över 
gränserna till dem som var utanför och genom stängda dörrar till rädd-
hågade lärjungar.  

Vi inbjuder i år till Vadstenamöte för att få möta och inneslutas i den 
Verklighet, som gav oss alla förtroendet att leva i en försonad värld un-
der ett gemensamt uppdrag. 

Inbjudningstexten ger en tydning av temat som är klart präglad av en 
upplevelse av splittring inom Svenska kyrkan. För den kyrkligt intresse-
rade läsaren 1959 rådde nog ingen tvekan om att det var ämbetsfrågan 
som avsågs. Det är inte fråga om något öppet ställningstagande – snarare 
vetter formuleringarna åt att bejaka en känsla av vilsenhet, i kyrkan och 
i världen, och att peka på att Kristus är en enande kraft. Läsaren av detta 
fick sannolikt inte någon uppfattning om att Vadstenamötet tog ställning 
för den ena eller andra hållningen i ämbetsfrågan. Ämnena för dagarna i 
Medevi var också de uttryckligen enhetspekande: ”I samma villkor”, ”I 
samma värld” och ”Med samma uppdrag”. Talarlistan skilde sig en del 
från den i planeringens inbjudningstext mot den tryckta deltagarlistans 
program.792 I den första versionen var de angivna talarna, förutom de i 
tidigare mötessammanhang kända Carl Hamilton, Torsten Ysander och 
David Myrgård, också pastor primarius Olle Nystedt, Karl-Gustaf Hil-
debrand och den norske prosten Herman Friis Laading (1893–1984). I 
deltagarlistans program var följande angivna med respektive ämne: Karl-
Gustaf Hildebrand ”I samma värld”, kontraktsprosten i Mörbylånga Gil-
lis Danielsson (1904–1975) ”I samma nåd” och Herman Friis Laading 
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”Med samma uppdrag”.793 Myrgård, Ysander och Nystedt finns med i lis-
tan över deltagare vid mötet, men någon uttrycklig orsak till deras från-
varo, som till exempel att det skulle vara orsakat av den här ämbetsfrå-
gan, framkommer inte.  

Ämbetsfrågan 
I föregående avsnitt om teman och innehåll i Vadstenamötena framgår 
att det bärande temat för Vadstenamötet 1959 i Medevi ”Mot samma 
mål – under samma villkor” kan kopplas till den då högaktuella frågan 
om prästämbetets öppnande för kvinnor. Det finns få frågor, om ens 
någon, som har påverkat den kyrkliga debatten i Sverige under 1900-
talet i sådan omfattning och under en så lång följd av år som den om 
kyrkomötets beslut 1958 om att öppna prästämbetet för kvinnor. De-
batterna och diskussionerna kom att prägla det teologiska samtalet i lan-
det och en viss blockbildning uppstod.  

Debatten om kvinnans plats i samhälle och kyrka hade redan pågått un-
der nära nog hela 1900-talets första hälft. 1923 hade den så kallade be-
hörighetslagen trätt i kraft, vilken gav kvinnor tillträde till alla offentliga 
tjänster, men prästämbetet var undantaget. Slutsatsen av den statlig ut-
redningen från 1923 hade varit, med vissa förbehåll, att det inte fanns 
några egentliga principiella hinder mot prästvigning av kvinnor. Flera 
remissinstanser hade dock varit avvisande, varför utredningen inte 
ledde till någon åtgärd. Senare utredningar, 1925 och 1946–1950, öpp-
nade också för möjligheten att kvinnor skulle kunna prästvigas.794 Åter-
igen var flera remissinstanser avvisande. En tanke på en särskild kvinn-
lig tjänst fördes också fram vid några tillfällen, exempelvis vid All-
männa kyrkliga mötet i Stockholm 1938. Samma år uppvaktade repre-
sentanter för sex kvinnoorganisationer ecklesiastikministern Arthur 
Engberg om att det inte skulle inrättas något nytt ämbete utan att det 
gamla prästämbetet skulle öppnas för kvinnor. Den positionen kom 
också Margit Sahlin att inta från 1952, efter att först ha diskuterat ett 
delat ämbete i sin bok Man och kvinna i Kristi kyrka 1950.795 1955 före-
slog biskopsmötet att det skulle inrättas en vigningstjänst för kvinnor, 
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utan sakramentsförvaltning men med undervisning, förkunnelse och 
själavård. 1950-talets kyrkliga debatt präglades av frågan om kvinnliga 
präster. 796 

När kyrkomötet behandlade frågan 1957 röstade omkring en tredjedel 
av dess deltagare för förslaget om att öppna prästämbetet, medan två 
tredjedelar röstade mot. När den socialdemokratiska regeringen redan 
året därpå föreslog riksdagen en lag om att öppna prästämbetet antogs 
propositionen och ett extrainkallat kyrkomöte hade att ta ställning till 
den. Eftersom varje kyrkomöte var unikt i sin sammansättning var det 
inte samma grupp personer som samlades 1958 som året dessförinnan. 
Omröstningsresultatet blev då det omvända, knappt en tredjedel var 
mot och drygt två tredjedelar för.797 Tolkningen av kyrkomötets ändrade 
uppfattning blev en omdiskuterad fråga i den teologiska och kyrkliga de-
batten i Svenska kyrkan flera decennier därefter. I och med det fattade 
beslutet kom den fulla jämställdheten i arbetslivet gälla också i Svenska 
kyrkan. Som följd därav skedde kyrkopolitiskt en polarisering i en grad 
som inte tidigare förekommit.798 

Frågan, ofta benämnd ’ämbetsfrågan’ eller ’frågan om kvinnliga präster’, 
påverkade det svenska kyrkolivet. Det uppstod en splittring i Svenska 
kyrkan, som kom att bestå under lång tid, med en viss kulmen vid den 
så kallade samvetsklausulens avskaffande av riksdagen genom beslut i 
kyrkomötet 1982. Samvetsklausulen hade införts vid kyrkomötet 1958 
i ett försök att mildra den befarade inomkyrkliga splittringen och den 
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förordade att ingen biskop mot sin övertygelse skulle kunna tvingas att 
prästviga någon kvinna liksom att ingen präst kunde åläggas sådant i sin 
tjänst som stred mot hans samvete i fråga om kvinnliga präster.799 

Det som visar på att debatten hade betydelse i Vadstenamötenas historia 
är att det skedde en bestämd förändring i fråga om de möten som ägde 
rum 1958 och 1959. Inför 1958 avvisade planeringsgruppen ”Guds Ord” 
som möjligt tema med hänvisning till att de inte ville riskera att hamna 
i samtal om frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor. Det är rim-
ligt att anta att den förändring som skedde innebar ett slags ställningsta-
gande i riktning mot att ställa sig neutral i frågan. Året därpå ändras 
dessutom benämningen på mötena, från möte till personlig och kyrklig för-
nyelse till kyrkligt möte till personlig förnyelse. Orden är desamma men 
ordningen, och därmed innebörden, skiljer sig och nu pekas den person-
liga förnyelsen ut som den verkliga avsikten med mötena. Det hämtar 
upp det verkliga förhållandet att den andra delen av uttrycket, den ’kyrk-
liga förnyelsen’, i Vadstenamötenas tolkning inte längre verkade enande 
mellan olika kyrkliga grupper. 

Ändringen kan också tolkas som en vilja att distansera mötena från den 
högkyrkliga Samling för Kyrklig Förnyelse som hade bildats i november 
1958 som en del i arbetet med att söka förena grupper som var kritiska 
till beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor.800 Högkyrkligheten hade 
dittills inte haft någon samlande organisation, men under en kort tid bil-
dade alltså arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, Kyrklig Samling kring 
Bibeln och Bekännelsen och det publicistiska Kyrkligt Forum som bör-
jade ge ut Svensk Pastoraltidskrift (SPT). Alla dessa tre organisationer var 
inte utpräglat högkyrkliga, men väl kritiska till beslutet att öppna 
prästämbetet för kvinnor.801  

Någon diskussion inom planeringsgruppen om ställningstagande kring 
kvinnliga präster finns inte vid något tillfälle nedskriven i det bevarade 
källmaterialet. Den främsta orsaken till detta var med största sannolikhet 
att det fanns olika uppfattningar i frågan inom planeringsgruppen, lik-
som bland medverkande och tilltänkta deltagare, varför de undvek frå-
gan snarare än att ge den utrymme. I det följande framgår frågans kom-
plexitet i arbetet med mötena. 

                                                
799 Brohed 2005, s. 289f; Wejryd 2012, s. 350f; Se även Södlings kritik av Broheds fram-
ställning, som hon menar är en ensidig historieskrivning i fråga om prästämbetets öpp-
nande för kvinnor. Södling 2008, s. 181–192.  
800 Sandahl 2010, s. 122. I april 1959 konstituerades aKF. Sandahl 2010, s. 133. 
801 Om aKF: Sandahl 2010, s. 126–131; om Kyrklig Samling: Sandahl 2018, s 184–190; 
om SPT: Sandahl 2010, s. 265–273. 
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Avsikten med Vadstenamötet när det först tillkom hade varit att försöka 
sammanföra olika delar av kyrkan, ’olika läger’ som man då hade uttryckt 
det. Detta hade man också genomfört under åren, utan att vid något 
tillfälle direkt utpeka eller söka lösa olikheter. I stället hade man haft 
som princip att konstatera att flera strömningar får plats i samma kyrka. 
Därför var självförståelsen bland de i mötena mest engagerade den att 
eftersom man tidigare kunnat hantera kyrkliga olikheter så skulle det nog 
kunna gå även i den här frågan. Ett problem var att det förelåg en vä-
sentlig skillnad efter de omkring 15 år som förflutit sedan de första mö-
tena hölls, nämligen i den politisering som successivt skett i kyrka och 
samhälle, inte minst genom de debatter och frågor som hade förts under 
1950-talet.802 

Inför mötet 1959 betonades begrepp som splittring gentemot den nöd-
vändighet som mötena ville stå för, vilket har behandlats i föregående 
avsnitt. Temat för mötet 1959 var ”Mot samma mål – under samma vill-
kor”.803 I ljuset av dessa formuleringar kring splittring kan erinras om som 
tidigare nämnts att pastor primarius Olle Nystedt, som från 1953 regel-
bundet hade varit engagerad i Vadstenamötena och stod med i det tidiga 
tryckta programmet som medverkande, inte längre kom till mötet. Han 
står inte med i deltagarlistan och hans namn är inte längre med i det 
tryckta programmet.804 Nystedt var vid 1957 års kyrkomöte den ende 
prästvigde ledamoten som röstade ja till regeringens förslag om att 
öppna prästämbetet för kvinnor, vilket i samtiden var uppmärksam-
mat.805 Om hans ställningstagande i frågan om prästämbetets öppnande 
för kvinnor hade betydelse för hans uteblivande går inte att belägga i 
materialet.806 Nystedt återkom flera år senare som medverkande, i en 
Vadstenadag på Ersta 1965.807 och hans namn diskuterades heller inte 
fortsättningsvis i planeringsgruppen som möjlig medverkande. 

Karl-Gustaf Hildebrand hade tidigare vid två tillfällen under 1950-talet 
medverkat i Vadstenamöten och höll som nämnts även 1959 ett före-
drag, denna gång under rubriken ”I samma värld”. Han hade i debattbo-
ken Kvinnan, samhället, kyrkan 1958 visat på den kvinnliga emancipat-
ionen och argumenterat mot en särbehandling av kvinnor med en positiv 

                                                
802 Alvunger 2006, s. 73ff. 
803 Vadstenamötet 1959 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
804 Gunnar Meijer t. Vadstenalaget 5.8.1959 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1959 [inbju-
dan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1959 [deltagarlista] 1 VMA LSB. 
805 Ralfnert 1988, s. 263; Brohed 2005, s. 211. 
806 Gunnar Meijer t. Vadstenalaget 5.8.1959 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1959 [inbju-
dan] 1 VMA LSB; Vadstenamötet 1959 [deltagarlista] 1 VMA LSB. 
807  ”Vadstenadag i Tannefors kyrka och församlingshem” [inbjudan januari 1965] 2 
VMA LSB. 
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hållning till att öppna prästämbetet för kvinnor.808 Det kan kanske också 
ses som ett diplomatiskt drag att till en norsk präst som inte var profile-
rad i ämbetsfrågan – prosten Herman Friis Laading – ge uppgiften att 
tala under rubriken ”Med samma uppdrag” som otvivelaktigt ger associ-
ationer till ämbetsfrågan.809 Hildebrand återkom inte till mötena efter 
1959. 

Till saken hör att 1959 års möte hade som tema ”Mot samma mål – 
under samma villkor”, vilket sannolikt för många redan inför inbjudan 
ledde tankarna till den kyrkliga polariseringen, något som verkar ha varit 
en avsikt.810 I Carl Hamiltons inledningsanförande nämns samtidens po-
litiska oro, vilket han leder till att det inom kyrkan råder ”åtskillig splitt-
ring”.811 Det främsta exemplet han nämner är dock frågan om förhållan-
det mellan kyrka och stat. Samtidigt pekar han på att splittringen ändå 
rymmer ett glädjande engagemang och intresse för kyrkan. Hamilton 
manade till enighet i olikheterna och tar då uttryckligen som exempel 
frågan om prästämbetets öppnande för kvinnor. Hamilton uttryckte sig 
på följande vis: ”låt oss lämna åsido så mycket som möjligt av dessa om-
stridda frågeställningar och i stället helt ägna oss åt vad för de flesta än-
dock är viktigast, […], det som direkt angår vår egen salighet. Låt oss 
inte här i Medevi fördjupa oss i diskussioner om qvinnans behörighet till 
prästämbetet eller andra analoga problem”.812  

Samma inställning och maning till enighet återkommer i Hamiltons in-
ledningsanförande året därpå, när frågan om kvinnliga präster var av-
gjord. I anförandet 1959 tar han inte ställning men använder formule-
ringar som att ”[i]nga nivelleringssträvanden i världen lär vara mäktiga 

                                                
808 Hildebrand 1958, s. 9–27. Skribenterna i antologin var verksamma i olika samman-
hang i kyrkolivet. Bland dessa märks förutom Hildebrand även tidigare nämnde Krister 
Stendahl, medlemmen av socialetiska delegationen prästen Karl-Manfred Olsson, direk-
torn vid Fjellstedtska skolan sedermera ärkebiskopen Ruben Josefson (1907–1972), och 
redaktören och prästen sedermera biskopen Ingmar Ström. Som ett svar på Kvinnan, 
samhället, kyrkan utkom Kvinnan och ämbetet enligt Skriften och Bekännelsen som lyfte 
argument mot ett öppnande av ämbetet för kvinnor. Också där var skribenterna verk-
samma i olika sammanhang; flera av dem av dem var exegeter. Några av de som med-
verkade i boken var tidigare nämnde biskop Bo Giertz, prästen och exegeten sedermera 
biskopen Bertil Gärtner (1924–2009), prästen och exegetikprofessorn Bo Reicke (1914–
1987) och prästen och professorn i dogmatik med symbolik Hjalmar Lindroth (1893–
1979). För jämförelse mellan de två böckerna, se Stenström 2008, s. 105–126. 
809 Inledningstalare vid mötet var i vanlig ordning Carl Hamilton och kyrkoherden i 
Västra Ny Gösta Wiberg (1914–2000), den sistnämnde finns med först i det slutliga 
programmet. Huruvida den senare på något vis berörde ämbetsfrågan framgår inte. 
810 Medevimötet 1959 [inbjudan] 1 VMA LSB.  
811 ”När Medevi, det idylliska, i år välkomnar oss…” 1 VMA LSB. Manuset är inte noterat 
som Hamiltons, men är tvivelsutan ett inledningsanförande med anteckningar i Hamil-
tons handstil.  
812 ”När Medevi, det idylliska, i år välkomnar oss…” 1 VMA LSB.  
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att utplåna skillnaden mellan man och qvinna […]”; detta sagt i ett sam-
manhang om att alla människor förenas i livets yttersta villkor. Han 
framhöll vid tillfället också att samtiden gav skäl för ”benämningen en 
splitets och söndringens tid i mer än ett avseende”.813 Hamilton lät frågan 
vara synlig, men ändå inte helt så att han gav uttryck för ett ställningsta-
gande. Året därpå, när de första kvinnorna hade vigts till präster, säger 
Hamilton i sitt inledningsanförande inget som berörde frågan men ma-
ningen till enighet återkommer när frågan om kvinnliga präster då var 
avgjord.814 

Gunni Hermelin, en av de engagerade i planeringen kring mötena, no-
terade 1958 att det inför och under Vadstenamötet det året aldrig tala-
des om kvinnliga präster.815 Situationen tycks ha hanterats genom att inte 
tala om den – precis så som Berndt Bäcklund i en kommentar också hade 
menat att förslaget till temat ”Guds Ord” för mötet måste avvisas. 816 
Vadstenamötet skulle inte vara en arena för just det samtalet. 

Förbönsgemenskap 
Mötena och arbetet med dem engagerade arrangörerna. Arbetet gjordes 
på fritiden, eller åtminstone inte inom ramen för någons tjänst. För ar-
rangörerna hade mötena sin betydelse på ett personligt plan, deras 
ärende gällde inte bara kyrkan i Sverige utan lika mycket dem själva som 
kristna. I planeringsgruppen fanns de som ville att gemenskapen kring 
mötet och arbetet med dem skulle utvecklas till något ytterligare: böne-
gemenskap, till och med som en kyrklig orden eller liknande.817 Redan 
1946 förekom uppmaningar till förbön för arbetet med förslaget att 
måndagar skulle vara den gemensamma böndagen.818 Det återkom som 
ämne vid arbetslagets samlingar även ett par år senare.819 Förbönens plats 
i arbetet formulerades till och med som en förpliktelse, om än frivillig, 

                                                
813 Carl Hamilton ”Vadstenamötet i Medevi 12/8 59” 1 VMA LSB.  
814 ”’Gud lever’. Det skulle vara överskriften vid detta ’Vadstena-möte’.” [1960] 1 VMA 
LSB. 
815 Rätt upp och ner, s. 56. Till Gunni Hermelins kommentar i frågan hör att hon själv 
redan på 1940-talet pläderat för prästämbetets öppnande för kvinnor och var tillsam-
mans med Esther Lutteman lekmannaombud i kyrkomötet. Rätt upp och ner är en sam-
manställning av Hermelins dagboksmaterial, redigerad av släktingar till henne. 
816 Berndt Bäcklund t. Carl Hamilton 26.1.1958 1 VMA LSB. 
817 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 9.12.1949 P241 TYS ViLA. 
818 Margit Sahlin ”Samtidigt som jag å Vadstenakommitténs vägnar…” 29.7.1946 III9a 
BJAH HLA, även i 152 MSS SSA. 
819 Bengt Jonzons dagbok 19.8.1946–19.12.1947 458 F1 BJAU UUB. 



 242 

att ingå i arbetet med mötena.820 Margit Sahlin framhöll att den formen 
av bön gällde inte bara mötet utan hela ”vårt kyrkfolk”.821 Kulmen för 
tanken om den gemensamma bönen och vilken betydelse den skulle ha 
nåddes i slutet av 1949, alltså året med fyra sommarmöten, när Margit 
Sahlin och Arvid Runestam i en gemensam skrivelse till Torsten Ysander 
öppnade för möjligheten att försöka få till en fastare kärna av aktiva, som 
”något slags kyrklig orden eller dylikt”.822 Det var inte främmande för 
Sahlin, som vid den tiden var nära bekant med grevinnan Mary von Ro-
sen (1886–1967), då i position som så kallade Moder Superior i SSB.823 

Även efter 1949 bestod den gemensamma bönen under flera år. År 1951 
nämns måndagen i en skrivelse som dagen då mötets deltagare kan mötas 
i ”trogen förbön för arbetet”.824  

Att förbön förekom förstärker bilden av mötena som något mer än mo-
mentant arrangerade möten, år från år. De engagerade upplevde att det 
fanns en djup gemenskap mellan dem som bad för varandra även under 
tiden mellan mötena och samrådsmötena som verkade fördjupande. För-
bön för varandra förväntas, enligt forskaren Vincent Brümmer, ha en 
positiv verkan i trons värld, likaväl som den har en funktion av socialt 
stärkande mellan människor. Bedjaren påminns om ett upplevt ansvar 
och åtagande gentemot den eller de som det bes för.825  

Under 1950-talets andra hälft finns inget i materialet från Vadstenamö-
tena som vare sig styrker eller försvagar tanken på gemensam förbön. 
Kanske fortlevde förbönens gemenskap, men i så fall inte som ett lika 
framträdande inslag som under åren runt 1950.  

Att mötenas gemenskap gick utöver sommarens begivenhet kommer till 
uttryck också i de Vadstenadagar som förekom under åren 1953–1957. 
De samlingarna innehöll föredrag som ofta anknöt till det sistlidna som-
marmötet, och det betonade gemenskapen vid mötet. Vid något tillfälle 
är inbjudan till Vadstenadagen ställd till ”med-deltagare” och rymmer 
ett vi-perspektiv, med hänvisning till gemensamma upplevelser och det 
unika som deltagarna hade upplevt tillsammans i och med det senaste 

                                                
820 Arvid Runestam m.fl. ”För oss som fått vara med om…” 153 MSS SSA; Olof Sundby 
t. medlemmarna av arbetslaget för 1948 års ”Vadstena-möte” i Karlstad 11.4.1949 114 
MSS SSA. 
821 Margit Sahlin t. ”Kära medarbetare i Vadstena-laget!” 11.3.1949 114 MSS SSA. 
822 Margit Sahlin t. Torsten Ysander 9.12.1949 P241 TYS ViLA. 
823 Segelberg 1970, s. 77–79; Nordlander 2010, s. 155, bildsidan 8 efter s. 160. 
824 ”En hälsning till deltagarna i Vadstenamötet 1951” December 1951 1 VMA LSB. 
825 Brümmer 1984, s. 55–59. 
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mötet.826 Det var också på en Vadstenadag som Carl Hamilton personligt 
berättade om sina goda erfarenheter och upplevelser av gemenskapen i 
ett föredrag. I det betonade bönens gemenskap och glädjen i att känna 
igen en ”Vadstena-vän”: ”Alla vet vi ju också, att vi kommit överens om 
att inte glömma varandra, bekanta och obekanta, i vår förbön. 
Vadstenafolket utgör eller skulle i alla fall utgöra en bönering, som om-
sluter stora delar av vårt land.”827 

Vadstenadag 1951–1957  
Under perioden 1947–1959 arrangerades sporadiskt dessa så kallade 
Vadstenadagar under några år. Det var endagssamlingar på annan ort, 
oftast på Ersta i Stockholm, och ägde rum under vinterhalvåret. Pro-
grammet var ungefär likartat vid varje samling: deltagande i söndagens 
gudstjänst där någon bekant präst som tidigare hade förekommit vid 
Vadstenamötena predikade, därefter kyrkkaffe samt samling med före-
drag och samtal.  

Den första Vadstenadagen ägde rum i januari 1951 och förlades till Ersta 
i Stockholm. Initiativet till dagen togs av några i planeringsgruppen och 
den riktade sig till dem som deltagit i något tidigare Vadstenamöte, även 
om alla var välkomna. Någon annonsering, utöver utskick till tidigare 
deltagare och andra som befanns vara potentiellt intresserade, verkar 
inte ha förekommit. Programmet för den första Vadstenadagen innehöll 
föredrag av Hjalmar Brundin med rubriken ”Gud och jag vanliga män-
niska” och sedan anges ett par ospecificerade programpunkter där den 
för Vadstenamötena välkände Carl Hamilton samt Ruth Björkquist 
(1894–1973), hustru till Stockholmsbiskopen Manfred Björkquist, 
skulle medverka.828  

Utfallet av endagssamlingen 1951 blev positivt. Även om det inte verkar 
ha arrangerats någon motsvarande samling året därpå blev sådana mer 
frekventa från 1953. Då arrangerades en Vadstenadag i februari i Linkö-
ping. Enligt inbjudan var dagen upplagd likt den 1951, och det uttryck-
tes en förhoppning om att samtalet skulle behandla ”vad ’Vadstenamö-
tena’ betyda för kyrkan, för hemmet och för den enskilda människan”.829 
Det var inte den enda endagssamlingen 1953 – även i november 

                                                
826 Sven Arén t. ”Kära med-deltagare i Vadstenamötet i Medevi” [1955] 1 VMA LSB; 
Sven Arén t. ”Kära med-deltagare i Vadstenamötet i Medevi 1956” 1 VMA LSB. 
827 ”Vid ’Vadstenadag’ på Ersta 30/X 55” 1 VMA LSB. 
828 Gunnar Meijer t. Margit Sahlin 2.1.1951 152 MSS SSA. 
829 ”’Vadstenadag’ i Linköping den 15 februari 1953” VMA LSB. 
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arrangerades en sådan, även då i Linköping.830 Flera skäl är tänkbara till 
att man arrangerade en Vadstenadag också på hösten, men en vägande 
orsak var troligen det faktum att sommarens Vadstenamöte 1953 hade 
blivit inställt som försiktighetsåtgärd på grund av den omfattande smit-
tan av paratyfus som var i omlopp den sommaren.  

Upplösningen av den stora planeringsgruppen och bildandet av en sär-
skild grupp för möten i Lund verkar också ha givit ett behov att på något 
vis fortsätta att stärka gemenskapen kring arbetet med mötena. Någon 
form av samordning och kontakt med Lund bestod ännu en tid, för i 
hälsningen med kallelse till Vadstenadag nämns också planerna för den 
kommande sommarens möte med det i Lunds stifts inkluderat.831 

Den centrala planeringsgruppen för mötena kom att ha sina överlägg-
ningar om följande sommarmöten i samband med endagssamlingarna 
med benämningen ’Vadstenadag’. Det verkar ha varit så redan första 
gången vid höstsamlingen i Linköping 1953, hos gruppens ledande per-
son, landshövdingen Carl Hamilton. Inför planeringsgruppens sam-
rådsmöte skrev då en av medlemmarna i gruppen till de övriga om det 
positiva i att planeringsgruppen kunde vara med på endagsmötet. Då 
kunde de föra samtal ”i vadstenafrågor [och] bära fram vad de ha på 
hjärtat, till berikande av samvaron”.832  

Från och med 1953 höll ordningen i sig med åtminstone en Vadstenadag 
ända fram till och med 1957 på följande vis. 1954 genomfördes en en-
dagssamling på Ersta och i den deltog enligt samtida press omkring 170 
personer. Bland talarna där kan nämnas professorn i konsthistoria And-
reas Lindblom (1889–1977), en välkänd kulturperson och auktoritet i 
kunskaper om det birgittinska arvet och Vadstena.833 Året därpå, 1955, 
arrangerades två Vadstenadagar, på Ersta i slutet av oktober och i Lin-
köping i början av december. Vid Erstasamlingen uppträdde samma ta-
lare som vid sommarens Vadstenamöte, medan tre personer med lokal-
anknytning talade i Linköping. Carl Hamilton medverkade vid båda.834 I 

                                                
830 Matts Juhlin Dannfelt ”Till medlemmarna i Vadstenamötets arbetslag” 28.10.1953 1 
VMA LSB. 
831 ”En hälsning till deltagarna i Söderköpingsmötet 1952” November 1952 1 VMA LSB. 
832 Matts Juhlin Dannfelt ”Till medlemmarna i Vadstenamötets arbetslag” 28.10.1953 1 
VMA LSB. 
833 ”170 deltog i ’Vadstenadag’ på Ersta” SvD 18.1.1954; ”Kära Vadstena-vänner. När 
till deltagarne i 1954 års Vadstenamöte…” 1 VMA LSB. 
834 ”Vadstenadag i Stockholm söndagen den 30 oktober 1955” [tryckt kort] 1. VMA 
LSB; ”Vadstenadag i Linköping söndagen den 4 december 1955” 1 VMA LSB. På Ersta 
medverkade bland andra Carl Hamilton, Karl-Gustaf Hildebrand och Rangel Ekblom, 
och alla talarna fick göra ett kortare inlägg som svar på frågan ”Vad fick jag i Medevi?”. 
”Vadstenadag i Stockholm söndagen den 30 oktober 1955” [tryckt kort] 1. VMA LSB. I 
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november 1956 hölls en Vadstenadag återigen enbart på Ersta, med Lin-
köpingsbiskopen Torsten Ysander och Carl Hamilton som medver-
kande.835 Det saknas närmare uppgifter om de flesta endagssamlingarna, 
varför det inte går att närmare utröna hur samlingarna planerades eller 
utvärderades. Därför går det inte heller att får reda på hur det kom sig 
att den sista Vadstenadagen 1957, den geografiskt mest avvikande, pla-
cerades i Nyköping. De som då medverkade som talare var de vanligt 
förekommande Carl Hamilton och Gunnar Meijer.836 Hamilton medver-
kade alltså frekvent, vilket kan peka på hans starka ställning i mötena. 

Dessa endagssamlingar, Vadstenadagar, riktades till alla som var intres-
serade av att komma. Någon begränsning i deltagandet fanns inte, ef-
tersom de liksom sommarmötena annonserades offentligt. Och precis 
som skedde med Vadstenamötena skickades inbjudan, oftast osignerad, 
till endagssamlingarna till dem som deltagit i något av de senaste mötena.  

Sammanfattningsvis kan fastlås att när Vadstenadagarna arrangerades 
första gången 1951 var det under en expansiv fas i Vadstenamötenas 
historia. Det kom till uttryck bland annat genom att den fasta plane-
ringsgruppen för motsvarande möten i Lunds stift då hade inrättats och 
dess särskilda funktion något år var senare ett fullbordat faktum. 
Vadstenamötena i Mellansverige var då helt stabila och arrangerades 
kontinuerligt varje sommar från 1955 på Medevi brunn.  

1950-talets början visade sig vara en tid då förändringar i arbetssätt och 
verksamhet ännu kunde ske med Vadstenamötena. De särskilda endags-
samlingarna, benämnda Vadstenadagar, var den sista expansiva verksam-
hetsförändring som genomfördes i mötenas historia. De tillkom i en tid 
då nya sätt prövades men också började att cementeras på flera sätt. Var-
för Vadstenadagarna ändå upphörde ger materialet inte svar på. Vadste-
nadagarna är en del av Vadstenamötenas historia och följer deras ex-
pansionsfas. Fram till 1950-talets mitt gällde ett innovativt tänkande och 
flöde av idéer om verksamheten med Vadstenamötena. Av olika yttre 
omständigheter upphörde de särskilda dagarna, utan närmare förklaring. 
Med ett uppehåll på nära ett decennium arrangerades endagssamling-
arna återigen från mitten av 1960-talet. De fortsatte enligt samma 

                                                
Linköping medverkade Carl Hamilton, Gunni Hermelin och Gunnar Meijer. ”Vadste-
nadag i Linköping söndagen den 4 december 1955” 1 VMA LSB.  
835 ”Vadstenadag på Ersta söndagen den 18 november 1956” [tryckt kort] 1 VMA LSB; 
”Levande kristendom” [särtryck] 1 VMA LSB. 
836 ”Till ’Vadstenadag’ i Nyköping söndagen den 27 okt [1957]” 1 VMA LSB. Inbjudan 
är formulerad så att den riktar sig till dem som deltagit i sommarens Vadstenamöten, 
vilka det året ägde rum i Medevi och i stiftsstaden Strängnäs, och övriga intresserade. 



 246 

mönster till 1980-talet, ett par år före Vadstenamötenas definitiva upp-
hörande.  

På andra platser 
Under 1947 hölls, som sagts, inget möte i Vadstena. Däremot planera-
des flera på andra platser, men i praktiken blev bara ett möte av, och det 
hölls i Söderköping för Linköping stift. Inte heller 1949 hölls något möte 
i Vadstena, men då anordnades lokala möten på fyra olika platser: Sö-
derhamn, Jönköping, Örebro och Vänersborg. Dessa olika möten hade 
alla ett relativt stort deltagarantal – i Jönköping över 300 – och arrange-
rades med flera för en kyrklig publik kända medverkande. Det står också 
klart att arrangörerna ville betrakta ett särskilt möte som ursprungsmöte 
och när inget hölls i Vadstena 1949 blev det mötet i Jönköping som fun-
gerade som nod i ett sammanhållande nätverk, med koordinerad plane-
ring och den centrala planeringsgruppen till förfogande för råd och stöd 
till de lokala initiativen. När de olika planeringsgrupperna efteråt utvär-
derade de fyra mötena menade de att mötena och deras respektive pla-
neringsgrupper inte hade fungerat självständigt, samtidigt som den över-
ordnade planeringsgruppen menade sig inte mäkta med att arrangera 
mer än ett möte per år. Som en följd permanentades på eget initiativ 
från och med 1950 att det särskilda mötet i Lunds stift arrangerades helt 
självständigt från Vadstenalaget. En översiktlig sammanfattning av mö-
tena i Lunds stift görs nedan med utgångspunkt i den centrala mötespla-
neringen 1949. 

En ambition för alla möten, var de än kom att hållas, som Vadstenamö-
ten, var att innehållet, tematiken, skulle kännas igen.837 I några fall från 
1950-talets början hade man till och med gemensamt tema för de olika 
lokala mötena och vid några tillfällen samma föredragshållare. Den tan-
ken kom dock att försvinna från mötenas agenda och det kommer till 
uttryck i att allt färre lokala möten hölls från 1950-talets andra del. Från 
den tiden och framåt tycks det inte heller finnas någon närmare kontakt 
mellan de särskilda mötena i Lunds stift och övriga Vadstenamöten. 

Under tiden 1952–1959 förekom möten på åtminstone två platser varje 
år. Förutom huvudlinjen i Östergötland var det en övervikt för möten i 
Skara stift, nämligen fem möten 1952–1957. Dessa hölls i Vänersborg 

                                                
837 Sharken Simon 2001, s. 26: ”The stage four organization is in its prime. It is produc-
tive, well established, feels secure in its structure and services, and it is a recognized 
player in its field. Generally people feel good about the organization. The organization 
is stable and provides worthwhile services.”  
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1952, i Skara 1954 och i Tidaholm 1955–1957.838 Tidaholmsmötena 
sammanföll med att Gustaf Adolf Danell var kyrkoherde där. Utan att 
ha deltagit i Vadstena i någon större omfattning hade han redan 1946 
varit tillfrågad att ingå i mötenas planeringsgrupp, men han hade avstått 
av olika skäl. 839  Mötena fördelade sig vidare enligt följande: Kalmar 
1954, Värnamo 1955, Strängnäs 1957 och 1958 och sist på stiftsgården 
Stjärnholm 1959.840 Efter alla dessa möten är spåren få. Endast enstaka 
noteringar i lokaltidningar och stiftsblad är vad som kunnat påträffas. 
Utifrån tillgängligt material kan sägas att de lokala mötena uppvisade 
stor likhet med huvudmötena i form och innehåll: gudstjänster, bibel-
studier och föredrag.841 Efter 1959 upphörde de lokala mötena och från 
och med 1960 arrangerades endast möten i Medevi, vilka berörs i nästa 
kapitel. 

I Lunds stift 
Det första mötet till personlig och kyrklig förnyelse i Lunds stift hade 
ägt rum 1949. Även om Lundamötet 1950 utskildes organisatoriskt från 
Vadstenamötet utgjorde det fortfarande en del av mötenas historia och 
är värda att här granska närmare. De kyrkliga mötena till personlig för-
nyelse i Lunds stift avtecknar genom sin fortsatta existens och sin större 
varaktighet i förhållande till andra utlokaliserade Vadstenamöten under 
mer än ett decennium en vilja till självständighet i Lunds stift. Just här 
omformulerades benämningen på mötena enligt formeln ”kyrkligt möte 
till personlig förnyelse” på ett sätt som först ett decennium senare följdes 
av de ursprungliga Vadstenamötena.  

Inför mötesverksamheten 1949 hade, som ovan omtalats, på landshöv-
ding Carl Hamiltons inbjudan ett samrådsmöte hållits i Linköping. En 
av programpunkterna för samlingen var då att diskutera ett eventuellt 

                                                
838 SKT 1952:18; Kyrkvägen 1954:3; Skaraborgs läns tidning 30.7.1955; VK 1956:22; VK 
1957:27; Kyrkvägen 1957:5. 
839 Gustaf Adolf Danell t. Margit Sahlin 10.1.1946 152 MSS SSA. Under sin tid som 
kyrkoherde i Tidaholm hade Danell genomfört en högkyrklig gudstjänstförnyelse, med 
införande av dagliga tideböner enligt tidegärden och söndaglig mässa. O. Bexell 2002, 
s.22–50; Hjertén 2008, s. 4f. Ett kyrkligt möte i Växjö 1958, då Danell tillträtt som 
domprost, framhölls som en fortsättning på Tidaholmsmötena. Mötet i Växjö 1958 hade 
temat ”Bibeln, Bekännelsen och Ämbetet”. De orden utgjorde också titeln på en bok 
som Danell tillsammans med Kjell Barnekow och Ragnar Ekström givit ut 1955. Såväl 
boken som mötet i Växjö 1958 behandlade frågan om kvinnliga präster. Kyrka och hem 
1958:4, 1958:5; Kyrkvägen 1958:6.  
840 Barometern 3.7.1954; Kyrka och hem 1955:3; Strängnäs stiftsblad 1957:3; Strängnäs 
stiftsblad 1958:4; SvD 22.7.1959. 
841 En översikt av mötesplatser finns i bilaga 1. 
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avskiljande av mötena för Lunds stift från den reguljära mötesverksam-
heten. Flera av deltagarna i Linköpingmötet hörde nämligen hemma i 
Lunds stift: läkaren Elsa Belfrage, kyrkoherden Henrik Hägglund, stifts-
adjunkten Inge Löfström, friherrinnan Anne-Marie Palmstierna och lek-
torn Gunvor Sahlin.842 Resultatet av denna sammankomst var att ett 
”Lundalag” bildades som skulle ha ansvar för genomförande av mötena i 
Lunds stift.843 Den grupp som till en början arbetade mest med mötena 
i Lunds stift var Henrik Hägglund och hans hustru Martha (1907–1993), 
Anne-Marie Palmstierna och domprosten Nils Bolander (1902–1959, 
slutligen biskop i Lund), samt Margit Lindström (1907–2003), gift med 
rektorn för Lundsberg Martin Lindström (1904–2000, slutligen biskop i 
Lund).  

I Lunds stift fick mötena redan från början den ändrade benämningen 
”Kyrkligt möte till personlig förnyelse”.844 Tillgången på källmaterial om 
Lundamötena är väsentligt mindre än för huvudmötet i Vadstena och 
de kommer inte här att följas som parallella möten. För att ändå ge en 
bild av hur de hanterades och utvecklades inom sitt stift omfattar det 
här avsnittet en kort redogörelse om deras innehåll och inriktning, främst 
hämtad från korrespondens och pressmaterial från Lunds stift.  

Från början var avsikten att mötena i Lund skulle vara parallella till det 
stora Vadstenamötet, helst med samma samlande motto och innehåll, 
men med tiden kom Lundamötet att bli ett självständigt möte, dock med 
vissa likheter med Vadstenamötet. Det är uppenbart att mötena i Lunds 
stift var närmare knutna till stiftets arbete än de övriga som hölls på de 
mellansvenska orterna, exempelvis Vadstena och med tiden i Medevi. 
De var och förblev helt fristående från sitt stift.  

Organisatoriskt benämner arrangörerna i Lund sig som ”Lundalaget”. En 
skrivelse till ”Stora laget”, vilket var den nationella planeringsgruppen, 
från sommaren 1950 riktar sig till dem som ”känner ett personligt ansvar 
för Lundamötet” och instruerar dem att komma tidigare till mötet för 
att delta i arbetet.845 Arrangörerna av de centrala Vadstenamötena skri-
ver också till varandra om betydelsen av att informera om Lundamötets 
förekomst, så att intresserade skulle kunna anmäla sig dit och inte av 
vana till mötet i Vadstena.846 En av medarbetarna i Lund skriver till 

                                                
842 Rydén 1981, s. 109; ”Deltagare v överläggning i Linköping 15–16 januari 49” 1 VMA 
LSB. 
843 Rydén 1981, s. 109. 
844 Rydén 1981, s. 109. 
845 ”Till lagmedlemmar och bibelstudieledare vid Lundamötet den 2–6 augusti 1950” 
114 MSS SSA. 
846 Margit Sahlin t. Mårten Werner 1.6.1950 114 MSS SSA. 



 249 

Margit Sahlin och berättar att Henrik Hägglund med hustru kampanjat 
för mötet genom ”formliga korståg å skånska gods och herresäten där det 
inbjudits till ’lunch med bibelstudium’”.847 Att det fanns en viss osäker-
het kring hur Lundamötet 1950 skulle tas emot visar Henrik Hägglund 
i brev till Sahlin i juni 1950. Han skriver där att det endast hade inkom-
mit 87 anmälningar, vilket han ser som få, och uttrycker en förhoppning 
om att det ska bli fler innan anmälningstiden gick ut. Hägglund anger 
siffran 300 som målbild för antalet deltagare. Några veckor senare kon-
staterar han att det hade kommit många.848 

Även den kyrkliga sammansättningen diskuteras inför Lundamötet 
1950. Henrik Hägglund skriver till Margit Sahlin om predikant till mö-
tets högmässa och föreslår kyrkoherden i S:t Petri församling i Malmö 
Albert Lysander (1875–1956), men frågar om det blir ”för högkyrkligt” 
att ha både Lysander och Gunnar Rosendal på plats.849 

I förberedelserna till Lundamötet 1950 hade också diskuterats vilka bi-
beltexter som skulle användas. Önskemål att det inte skulle bli för svårt 
eller för politiskt framgår när Margit Sahlin i ett brev kommenterar möj-
ligheten att ha med 1 Pet. 2:11–17, att den passagen ”innehåller så 
många problem som kunde komma att aktualiseras för vår tid, till exem-
pel om det rätta förhållandet till staten, bl.a. till en nazistisk stat o.s.v., 
så att samtalet lätt skulle föras på avvägar”.850 Sahlin håller fast vid den 
grundläggande avsikten att skapa enighet och ville därför hålla undan 
delande frågor. Sådant med politisk klang undveks. 

Det översiktliga material som finns och beskriver mötena i efterhand står 
att läsa i Lunds stifts julbok för de aktuella åren. I julboken för 1950 skrivs 
det om första mötet i Lund, hållet under fem dagar i augusti det året. 
De som kom var 375 deltagare ”från alla yrkes- och åldersgrupper och 
från skilda fromhetstyper”.851 Bredden i mötena betonades alltså även i 
detta möte. I texten uppges att ytterligare något hundratal anmälningar 
hade inkommit, men att det inte hade funnits möjlighet att ta emot dem. 
Mötet hade öppnats av Karlstadsbiskopen Arvid Runestam i Lunds dom-
kyrka, som då var ”fylld nästan till bristningsgränsen”.  

                                                
847 Mårten Werner t. Margit Sahlin 3.6.1950 114 MSS SSA. 
848 Henrik Hägglund t. Margit Sahlin 21.6.1950 114 MSS SSA; Henrik Hägglund t. Mar-
git Sahlin 9.6.1950 114 MSS SSA; Henrik Hägglund t. Margit Sahlin 22.7.1950 114 
MSS SSA. 
849 Henrik Hägglund t. Margit Sahlin 9.6.1950 114 MSS SSA. 
850 Margit Sahlin t. Mårten Werner 25.5.1950 114 MSS SSA. 
851 Gunnar Forkman 1950, s. 130. 
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I arkivmaterial efter Vadstenamötena och i brevväxling mellan medlem-
mar i planeringsgruppen finns ett begränsat material tillgängligt som be-
rör mötena i Lund. Bland annat finns dokument som säger att vid Lunda-
mötet 1950 fanns en frågelåda, för att ta upp valfria frågor till diskussion. 
Ett par av de frågor som avhandlades rörde livet i hemmet och vardagen. 
Exempelvis efterfrågades råd om hur den deltagande skulle kunna för-
hålla sig till sin respektive vid hemkomsten om denne inte hade någon 
förståelse för deltagandet i mötet, kallat ”aktivitet” i frågans formulering. 
I linje med detta fanns också frågan ”[h]ur bringa barnen i ett hem under 
kristen fostran, när endast hustrun/mannen har full förståelse för nöd-
vändigheten av detta”. Frågornas inriktning har bäring på Vadstenamö-
tena mer allmänt genom att de visar på hur gemenskapen i och omkring 
mötena upplevdes som speciell av deltagarna. Mötena tjänade till kon-
kret inspiration och uppbyggelse i det vardagliga livet.852 

Efter mötet i Lund 1950 skriver Carl Hamilton i ett brev till Margit 
Sahlin att han hade hört ”både ris och ros” om Lundamötet samma år, 
men att han med tillförsikt hoppades på det bästa inför det kommande 
årets möte. Hamilton uttrycker också i samma brev en glädje över att 
biskop Anders Nygren ”börjat få intresse för dessa strävanden”.853 

Lundamötena fortsatte efter det första 1950 och blev en återkommande 
tradition. Den 18 till 22 juni 1952 ägde det tredje mötet rum i Lund, 
under ledning av domprosten Nils Bolander. ”Dit hade samlats ett par 
hundra deltagare av olika åldrar, samhällsställning och åsikter, och det 
var förunderligt att se, hur snabbt en stark känsla av gemenskap växte 
fram”.854 Beskrivningen av mötet känns igen från alla andra Vadstenamö-
ten, där gemenskapen mellan deltagarna betonas. 

En skrift, utgiven av Gleerups förlag i Lund 1953, innehållande sex ar-
tiklar, bär namnet Vi ha den nya synen. Dess baksidestext berättar att 
mötena i Lunds stift hade sett som sin uppgift ”att göra det kristna evan-
geliet uppenbart för nutidsmänniskan och att visa henne vägen in i kyr-
kans liv.”855 Det framhålls att mötena hörde samman med Vadstenamö-
tena som sades då ha förekommit i ett tiotal år.  

År 1954 ägde det femte Lundamötet rum. Mötets rubrik var ”En kristen 
människas frihet” vilket behandlades i fyra föredrag och vid ett antal bi-
belstudier i grupper, med aktivt deltagande. I Lunds stifts julbok nämns 

                                                
852 ”Frågelåda vid Lundamötet 1950” 114 MSS SSA. 
853 Carl Hamilton t. Margit Sahlin 3.12.1950 152 MSS SSA. 
854 Gunnar Forkman 1952, s. 144. 
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att mötet i denna form ökade i deltagarantal för varje gång.856 År 1956 
hölls ett ”Lundamöte” i Ystad. Det leddes av Nils Bolander som också 
hade skrivit en dikt till mötet. Enligt julbokens krönika hade mötet om-
kring 200 deltagare. I Lunds stifts julbok sägs mötet vara det sjunde i sitt 
slag i stiftet. Mötena beskrivs i julboken ha dragit till sig en växande 
ungdomsskara och varit inriktade mot praktiskt bibelstudium, och det 
sägs att de genom sin karaktär ”har stora möjligheter att väcka intresse 
och bli till hjälp”.857 I 1963 års julbok nämns ett ”Kyrkligt möte till per-
sonlig förnyelse”, som hölls i Önnestad i augusti under biskop Martin 
Lindströms ledning.858 Året därpå arrangerades ett möte med samma be-
nämning ”Kyrkligt möte till personlig förnyelse”, i Ystad 18–21 augusti. 
Där deltog över hundra och bland andra medverkade biskopen i Lund 
Martin Lindström.859  

Lundamötena arrangerades på detta vis fram till 1975, men det kan till-
läggas att i tidskriften Lundastiftets sommarprogram för 1982 annonseras 
ett ”Kyrkligt möte för personlig förnyelse” på Jämshögs folkhögskola. 
Temat var det året angivet till ”Att vara beredd”.860 Efter 1982 finns inga 
spår efter möten av det här slaget i Lunds stift. 

Trots att Lundamötet snart kom att organiseras och genomföras som 
stiftets egen mötesverksamhet och lanserades med en förändrad benäm-
ning kom det ändå att behålla sin ursprungliga Vadstenakaraktär i fråga 
om uppläggning och genomförande. Mötena i Lunds stift fick som 
nämnts benämningen ”Kyrkligt möte till personlig förnyelse”. Något sär-
skilt skäl till namnändringen finns inte utsagt i materialet. Ett möjligt 
skäl kunde vara att arrangörerna inte önskade sammanblandning med 
den i stiftet verksamme Gunnar Rosendal och högkyrkligheten som den 
hade utformats i den rörelse han var förbunden med. Det var för den 
han hade lanserat begreppet kyrklig förnyelse. 

Sammanfattande diskussion 
Perioden 1947–1959 uppvisar en särskild dynamik och kan betraktas 
som den mest vitala tiden i Vadstenamötenas historia. Efter en upptakt 
under och närmast efter krigstiden fick mötena en allt fastare egen form 
och levde i viss mån av egen kraft och fortfarande i hög grad genom ett 

                                                
856 Gunnar Forkman 1954, s. 160. 
857 Gunnar Forkman 1956, s. 139f. 
858 Löfström 1963, s. 177.  
859 Göran Forkman 1964, s. 169; Lindström 1965, s. 117–124. 
860 Lundastiftet 1982:6, s. 14. 
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starkt personligt engagemang från ett antal till kyrkan knutna individer. 
Mötena utformades och genomfördes även fortsättningsvis på frivillig 
bas och med en uttalad ambition att locka många till att delta. Det var 
också ett av de bärande motiven för den spridning av möten av detta slag 
som kom att äga rum på olika platser och i stiftsregi. Mot slutet av peri-
oden gav sig samhällsförändringar och interna konflikter inom kyrkan 
tillkänna vilka påverkade främst mötenas innehåll, samtidigt som ruti-
nerna för dem hade konserverats. Vid det laget var mötena, med sitt 
upprepade koncept, institutionaliserade, men även så helt inom ramen 
för frivilligt arrangerande och genomförande. 

1950-talet ett i kyrkligt hänseende svårtolkat decennium, vilket även 
gäller Vadstenamötenas position. Mycket hände inom kyrkan. Om 
1940-talet hade varit en tid av kyrklig framåtanda, med beredskapsreli-
giositet, nytt stift, nya kyrkliga organ och ny kyrkohandbok, så kom 
1950-talet att bli en tid av kyrklig turbulens i samband med flera sam-
verkande händelser. Några exempel är tro- och vetandedebatten, ny re-
ligionsfrihetslagstiftning, den så kallade Helanderaffären och inte minst 
diskussionen kring prästämbetets öppnande för kvinnor. 

En anknytning till samtida händelser i kyrka och samhälle kan spåras i 
tematiken vid de möten som ägde rum under perioden. Efter att ha an-
slutit till tidigare mönster skiftade mötenas teman och ämnen under pe-
rioden 1947–1959 från att bära drag av samlande kristen hållning mot 
världen utanför till att alltmer handla om frågor som betonar det kristna 
livet. I mötenas tidigaste skede, ännu i början av undersökningsperioden, 
fanns fortfarande visionen att sammanföra olika grupper inom kyrkan. 
Den tanken blev allt mindre levande under 1950-talet, för att i praktiken 
helt ha upphört vid decenniets slut. I stället för arbeta för att ena kyrk-
ligheter hamnade fokus alltmer på personlig – individuell – andlig upp-
byggelse och gemenskap. 

Ett förändringsskede gjorde sig gällande under 1950-talet. De sista åren 
av decenniet innebar flera organisatoriska förändringar. Från och med 
Vadstenamötet 1959 ersattes den långa namnlistan i inbjudan med den 
sammanfattande benämningen ”Vadstenalaget” och benämningen av 
mötet kastades om till ”Kyrkligt möte för personlig förnyelse”. Det 
skedde året efter att aKF bildats.861 Den ändrade följden av begrepp i 
benämningen hade sannolikt att göra med tidens kyrkliga splittring. Det 
ursprungliga projektet med att sammanföra olika kyrkligheter till ett 
sammanhang och så verka för en förnyelse av kyrkan uppfattades som 

                                                
861 Sandahl 2010, s. 121–124. 
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förlorat. Kvar som central blev idén om den personliga förnyelsen, den 
egna kristna fördjupningen, och det inom ramen för Svenska kyrkan.  

Uttrycket ’Vadstenalinjen’ användes av olika personer i material från den 
här perioden. I det låg en förståelse av Vadstenamötena som represente-
rande något mer allmänt och större än mötena. En tolkning är att själv-
förståelsen visserligen innefattade en föreställning enligt deras ursprung-
liga intentioner om att mötena samlade Svenska kyrkans fulla bredd av 
kyrkliga inriktningar och att Vadstenalinjen innebar ett bejakande av 
sammanförandet av dessa inriktningar, men att det verkliga syftet skulle 
gälla den personliga förnyelsen. Planeringsgruppen sammanfattade också 
mötenas målgrupp som kyrkokristna. 

Sammantaget blev mötena som resultat av förändringar redan mot slutet 
av perioden smalare till sin karaktär. Sett till förloppet av utvecklingen 
av mötena i denna fas visade de till att börja med ett starkt tillskapande, 
särskilt när möten av detta slag till antalet blev fler vid decennieskiftet 
till 1950-talet. Organiserandet fick då en gradvis förändrad karaktär, och 
samtidigt med att arbetet inför möten på olika platser inte längre skedde 
centraliserat i en överordnad planeringsgrupp, blev det ändå fråga om en 
fastare och under perioden upprepat likartad form –’Vadstenamötet’ 
skulle vara igenkännbart i de lokala mötena. Stabiliseringen gick så långt 
att det till och med blev fråga om ett nedskrivet regelverk för hur orga-
niserandet skulle gå till – det så kallade ”Vakande Ögat” från 1952. Till-
skapandet av likartade möten och stabiliseringen av mötenas utformning 
svarar mot den här tillämpande organisationsmodellens fjärde stadium i 
en utvecklingsprocess, den fas som gäller att ’skapa’ och ’vidmakthålla’ 
(produce and sustain).862 Den fråga som Sharken Simon menar bär en så-
dan period i en organisations liv är önskan om att förstärka organisat-
ionen men att den samtidigt ska vara stabil och därför bara långsamt 
förnyas och växer.863 

Stabiliseringen till trots och upprepningarna i sättet att organiseras, pro-
gramuppläggning och samma personer som arrangörer fungerade fortfa-
rande mötena på frivillighetens grund. De kan bland annat av det skälet 
inte betraktas som någon regelrätt institution och de var inte heller 
bundna till någon överordnad instans. 

 

                                                
862 Sharken Simon 2001, s. 26ff. 
863 Sharken Simon 2001, s. 7. ”How can the momentum be sustained?” Karakteristika är 
då stability men också slow creativity och growth. 
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Förstasidorna på inbjudan till mötena i
Medevi 1966, 1971, 1984 och 1985.
(VMA LSB) 
Foto: författaren. 
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6 
Upprätthållande och nedgång 

1960–1985 

 

ram till och med 1959 var Vadstenamötena ännu i ett skede av 
bestämt ’vidmakthållande’, dvs. att de var stabila och inne i en fast 
rutin, enligt den livscykelmodell för organisationer som följs i 

undersökningen. Utmaningar i relation till omvärld och kyrka ställde 
även nu de ansvariga för inför svårlösta ställningstaganden. Önskan att 
vidmakthålla mötena med samma avsikt som tidigare bestod under föl-
jande decennier och organiserandet av dem stadgas. Både yttre och inre 
förändringar medförde svårigheter, och även om mötena i viss mån för-
nyades gick de under 1980-talet mot sitt slut. 

Redan när den andra perioden i decennieskiftet 1960 övergår i den tredje 
kan man spåra tecken på en begynnande slutfas. Mötet i Medevi i augusti 
1959 hade nämligen det dittills i särklass lägsta deltagarantalet – omkring 
150 personer. Det skulle dröja till 1970-talets början innan det skulle 
vara så lågt igen. Det framgår att arrangörsgruppen hyste viss oro, under 
påverkan av att tonläget i den kyrkliga debatten ännu var högt i och med 
kyrkomötesbeslutet året innan om prästämbetets öppnande för kvinnor. 
Under hösten 1959 träffades planeringsgruppen på Ersta för sam-
rådsmöte. De diskuterade då Vadstenamötenas framtid och avsikten 
med samrådsmötet var till stor del att ”ta fortsättningen av mötena under 
omprövning (ev. mötesform, lagsammansättning m.m.) för att söka nå 
fram till en av oss alla efterlängtad förnyelse”.864 Vad planeringsgruppen 
mer exakt enades om finns inte protokollfört och mötena i Medevi fort-
satte därefter i likartade former som tidigare. En viktig fråga i undersök-
ningen av de följande mötena var i vilken utsträckning de ursprungliga 
för mötena bärande idéerna, de om förnyelse och om enighet, ännu kom 

                                                
864  Gunnar Meijer t. Vadstenalagets medlemmar 9.11.1959 1 VMA LSB; Protokoll 
21.9.1959 1 VMA LSB. 
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att gälla under den period som till sist innebar slutet för Vadstenamö-
tena, de som nu hölls i Medevi. 

Som har framhållits i materialbeskrivningen är tillgången på källmaterial 
varierande för mötenas sista fas. Åren 1960–1966 är den sämst arkivdo-
kumenterade perioden i mötenas historia, men för tiden därefter ökade 
mängden material kraftigt med noggrannare protokollföring. I den doku-
mentationen framgår att arbetet med mötena blev mer och mer forma-
liserat.  

Utifrån materialet går det att enligt samma mönster som har gällt för de 
föregående perioderna även för den sista långa perioden belysa mötena 
ur olika aspekter. Det rör sig om att analysera sådant som deltagare, ar-
rangörer, tematik, innehåll och organisering. Nedslag i protokoll och 
andra arbetsrelaterade dokument visar hur arbetet med mötena organi-
serades och hur de genomfördes.  

En viss förnyelse skedde i fråga om innehåll och just i sin tid populära 
personer förekom ibland i samband med mötena, varför förnyelseper-
spektivet kan prövas ur olika aspekter. En förändringsprocess pågick och 
kom till uttryck i mötena i form av visioner, men samtidigt hade proces-
sen sina orsaker i inre och yttre konflikter.  

Världen växer och lekfolk tar ansvar för kyrkan 

Från åren strax före 1960 började världen växa i svenskarnas med-
vetande. Efter andra världskriget låg Afrika och Asien långt borta för de 
allra flesta. Om dessa världsdelar nämndes var det oftast i kontrasterande 
reportage och böcker, där det moderna Sverige ställdes mot sociala be-
hov och politiska strukturer i fjärran länder. Det ändrades genom kon-
flikter i Kalla krigets spår, genom antikoloniala befrielsekrig och väpnade 
kamper med humanitära lidanden och katastrofer i spåren, exempelvis 
Ungernrevolten 1956 och Suezkrisen samma år. Utrikesminister Östen 
Undén (1886–1974) ägnade stort utrymme i sin utrikespolitiska dekla-
ration 1956 åt att peka på att det vid sidan av öst och väst även fanns en 
tredje värld som hade behov och kunde ställa krav på den första och 
andra världen. De närmaste årtiondena fick svenskarna höra om algeri-
ernas kamp mot Frankrike, om Katanga och Kongokrisen, om eventuella 
kärnvapen på Kuba, om svält i Biafra och om napalmbomber i Vietnam. 
I och med USA:s bombningar från och med 1965 ökade spänningarna 
mellan Öst och Väst med Kalla kriget som hade eskalerat i början av 
1960-talet. Hopflätat med detta sköljde en politisk vänstervåg över stora 
delar av västvärlden under 1970-talet med 1968 som ett symboliskt star-
tår, då majrevolten ägde rum i Paris under våren. Samma år ockuperade 
Sovjet Tjeckoslovakien. Med inspiration från händelserna i Paris kom 
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vänstervågen till uttryck i Sverige genom kårhusockupationen i Stock-
holm som var en protest mot förslaget på en ny studieordning. Här kan 
även nämnas Båstadskravallerna som var en protest mot en tennismatch 
mellan Sverige och Rhodesia. Protesten var ett utslag för en solidaritets-
kamp mot det man uppfattade som förtryckande, koloniala regimer i 
södra Afrika. Befrielserörelser, miljörörelser, kärnkraftsmotstånd, kärn-
vapenmotstånd och studentrörelser radikaliserade det politiska samtalet 
till en ny vänsterrörelse.865 Allt detta präglade samtidens diskussion och 
debatt, allmän och kyrklig.  

Samtidigt med all denna inriktning på vad som hände utanför Sverige 
blev kyrkan i världen alltmer uppmärksammad i det offentliga samtalet, 
exempelvis genom romersk-katolska kyrkans förnyelsearbete i Andra 
Vatikankonciliet som hölls i Rom i fyra sessioner under åren 1962–1965. 
Bland annat resulterade konciliet i en ny liturgi med mässa på folksprå-
ket, ett mer avspänt förhållande till andra religioner och ett försiktigt 
bejakande av andra kristna kyrkor. Konciliet var medialt uppmärksam-
mat, även i Sverige, och en av Svenska kyrkans biskopar, Sven Silén som 
då var biskop i Västerås, fungerade som observatör för Lutherska Världs-
förbundet under konciliet.866 

Det var inte bara i den romersk-katolska kyrkan som gudstjänstlivet för-
ändrades. Under 1960-talet skedde vissa förändringar av Svenska kyr-
kans gudstjänster. På initiativ av kyrkomötet tillsatte regeringen 1968 en 
kommitté för att revidera Den svenska kyrkohandboken och övriga guds-
tjänstböcker. Genom olika försöksordningar för Svenska kyrkans guds-
tjänster från 1969 och framåt frångicks i praktiken bundenheten till det 
tryckta och detaljerade ritualet i 1942 års handbok.867 På 1960-talet togs 
också de första stegen mot nyöversättning av Bibeln.868 

För Svenska kyrkans och frikyrkornas del innebar den växande världen 
och politiska solidaritetsfrågor även insamlingar och engagemang. All-
männa Kyrkliga Mötet hade 1960 rubriken ”Kyrkan i makternas tid” och 
behandlade en kyrklig orientering.869 En annan del av den kyrkliga om-
världsorienteringen i Sverige bestod i att Kyrkornas världsråds möte 
1968 ägde rum i Uppsala. Mötet, med bibelordet ”Se, jag gör allting 
nytt” (Upp. 21:5) som samlande motto, var en öppning mot samtiden 

                                                
865 Salomon 1996; Wiklund 2006, s. 162–231; Östberg & Andersson 2013, s. 272ff. 
866 Brohed 2005, s. 242f; O’Malley 2008. 
867 Brohed 2000, s. 48–62. Utgångspunkterna för revisionsarbetet presenterades i SOU 
1974:67, Gudstjänst i dag: liturgiska utvecklingslinjer.  
868 Om arbetet med en ny Bibelöversättning, se Pleijel 2018, särskilt s. 98–114.  
869 Hultgren & Ström 1960; Lenhammar 1977, s. 208–216. 
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och behandlade dagsaktuella frågor, exempelvis relaterade till medbor-
garrättsrörelsen, Vietnamkriget, studentrevolt och politisk revolution. 
Kanske mest uppmärksamhet fick den sektion av mötet som handlade 
om internationell ekonomisk och social utveckling. Där uttalade mötet 
sig mot ekonomiska strukturer som skapade fattigdom och talade för att 
dessa skulle kunna motverkas på olika sätt, exempelvis genom revolut-
ionär förändring. Kyrkans ärende var enligt mötet att främja mänsklig 
internationell solidaritet.870 Detta och de stämningar som dominerade 
slutet av 1960-talet och början på 1970-talet aktualiserade på ett påtag-
ligt sätt frågor om social, politisk och ekonomisk rättvisa.871 

Kyrka-statfrågan fortsatte även i den här undersökningsperioden. En yt-
terligare aspekt av den tillkom när det gällde dopets ställning i kyrkan 
och dess koppling till kyrkotillhörigheten. I kyrkomötesdebatten kanali-
serades två uppfattningar om dopet och kyrkan. Det handlade om en 
bred, folkkyrklig syn som såg risker med att dopet skulle vara ensamt 
medlemsgrundande, nämligen att kyrkans medlemstal och öppenhet 
skulle äventyras. Å andra sidan fanns de som såg betydande risker med 
det motsatta. Om dopet inte var grund för tillhörighet skulle Svenska 
kyrkan bryta med sin lutherska tradition och ta väsentliga steg bort från 
ekumeniken.872  

Med utgångspunkt i 1950-talet kom den teologiska diskussionen i de 
svenskkyrkliga sammanhangen under 1960-talet alltmer att handla om 
lekfolkets uppgifter i kyrkolivet.873 Medan det i äldre tider naturligen var 
prästen som hade att hålla kontakt med sin församling, gav de växande 
storstadsförsamlingarna stora utmaningar i fråga om kyrkans möjligheter 
att hålla kontakten med det omgivande samhället. Lösningen som i tiden 
formulerades var att lekfolket kunde tas i anspråk, till exempel för be-
sökstjänst.874 Utan att ge avkall på det särskilda prästadömets egentliga 
innebörd fylldes lekfolkets uppdrag med ett rikare innehåll. Tidigare 
hade accenten legat på lekfolkets medansvar och funktion som medhjäl-
pare i kyrkolivet, medan det under åren kring 1960 alltmer kom att 

                                                
870 Uppsala 1968; Brohed 2005, s. 270ff; Wejryd 2012, s. 343f. Se även Mellin & Mell-
bourn 2018, s. 133–136; Jonsson & Molin 2018, s. 85–87.  
871 Sundeen 2017, s. 53–105. 
872 Nordh 1974, s. 9–13; P. Bexell 1974, s. 49–58; Petersson 1977, s. 53–75; Jansson 
1978, s. 13–34; Brodd 1980, s. 61–82.  
873 Redan i Gunnar Hultgrens herdabrev till Visby stift 1948 diskuterades de svårigheter 
som den svenska folkkyrkan stod inför, i det att den haft svårt att nyorientera sig i den 
föränderliga samtiden. Hultgrens förslag till lösning var inte att överge folkkyrkomo-
dellen utan snarare lyfta fram den på nytt genom att se som aktiva både prästen och 
lekfolket i församlingarna. Hultgren 1948, s. 27–52. 
874 Bäckström 1983, s. 136. 
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uppfattas som att präster och lekfolk var komplementära och nödvän-
diga för kyrkan och hennes framtid.875 En ny teologi om lekfolket växte 
successivt fram. Lekfolket var kallat till uppgifter genom dopet. Inom 
Svenska kyrkan hanterade organ och enskilda de nya utmaningarna på 
olika vis; bland annat gjordes en satsning på studieboken Lekman tar an-
svar (1963) för att öppna för diskussion om lekfolkets uppgifter i guds-
tjänstlivet, arbetslivet och hemmet.876  

En annan väg var att plädera för ett teologiskt aktionsprogram, i samti-
den mycket kontroversiellt, för att ”överbrygga den klyfta som uppstått 
mellan kyrka och folk”, lanserat av den socialetiske experten i SKD Karl-
Manfred Olsson 1960.877 Ett begrepp som kom i bruk för lekfolkets med-
verkan var förvaltarskap – stewardship – hämtat från amerikanskt 
kyrkoliv och Lutherska världsförbundet. I svenskt sammanhang tilläm-
pade prästen sedermera biskopen Helge Brattgård (1920–2007, slutligen 
biskop i Skara) detta i sin bok Goda förvaltare (1964).878 Brattgård beto-
nade att alla kristna som Guds husfolk, sända till världen, tillsammans 
hade olika uppgifter som levande stenar i Guds hus.879 Genom Andra 
Vatikankonciliet 1962–65 och den internationella teologiska diskuss-
ionen i dess spår kom samlingsbegreppet gudsfolket som teologisk stor-
het.880 Begreppet kom att innefatta alla kristna, på ett sätt som inte tidi-
gare hade skett.  

Deltagarna i Vadstenamötena var till allra största delen lekfolk, främst 
kvinnor. Det var en grupp som var beredd att verka och delta i kyrkoar-
betet i sina hemförsamlingar eller som redan gjorde det. 

Ett led i att försöka hålla samman folk och kyrka, som alltmer gled isär, 
var Svenska kyrkans socialetiska arbete, med rötter från sekelskiftet 
1900.881 Den socialetiska satsningen från 1950-talet syftade till en ge-
mensam svenskkyrklig evangelisationsstrategi, ett initiativ som kom från 
kyrkans egen organisation och struktur.882 Vadstenamötena hanterade 
också frågan om kyrka och folk, dessas samhörighet, men de gjorde det 
inte som en funktion av en organisation utan som ett självständigt ini-
tiativ underifrån, med ett stort mått av lekmannaengagemang.  

                                                
875 Hellsten 1958, s. 7ff; Bäckström 1983, s. 136. Om allmänt och särskilt prästadöme i 
detta hänseende, se S-E Brodd 1990, s. 57ff. 
876 Lekman tar ansvar 1963, s. 31ff. 
877 Olsson 1960, s. 115–121; O. Bexell 1990b, s. 155f. 
878 Brattgård 1964, s. 11ff; Brohed 2005, s. 245. 
879 Brattgård 1964, s. 145ff. 
880 Bäckström 1983, s. 137; Brohed 2005, s. 248. 
881 Santell 2016, s. 79–84. 
882 Sandahl 1986, s. 196f; Sandahl 1997, s. 62–77. 
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Det råder ingen tvekan om att denna förändrade och öppnade värld och 
inte minst fokus på de kristnas aktiva roller var en utmaning för 
Vadstenamötena och hela deras koncept, och att det inte fanns möjlig-
het till så radikala förändringar att mötenas fortlevnad mot slutet av 
1980-talet möjliggjordes. 

Förberedelser  
Arbetet med att anordna mötena hade under mötenas tidigare faser kän-
netecknats av att det inte genomfördes i någon klar organisationsform 
utan utmärktes av en hög grad av pragmatism. Under åren 1960–1985 
skedde en successiv formalisering, utan någon egentlig förändring som 
skulle kunna leda dem till att bli en fast organisation. I stället var föränd-
ringen sådan att själva dokumentationen från planeringsgruppen blev 
mer omfattande med formella protokoll och redogörelser. Från mötenas 
tidigare faser, tiden fram till 1960, varierade den sparade dokumentat-
ionen i omfattning. Från några tidigare tillfällen, beroende av ambitions-
nivån hos sammanträdessekreteraren, finns minnesanteckningar från 
planeringsgruppens samrådsmöten men mest gjordes då bara några korta 
anteckningar i punktform eller liknande. Nu vid 1960-talets början bör-
jade minnesanteckningarna från planeringsgruppens samrådsmöten re-
gelmässigt att benämnas protokoll. Dessa följde ordinär uppställning för 
sammanträdesprotokoll, med angivelser av tid och plats, närvarande, 
öppnande, diskussionspunkter och avslutning.  

Sommarmötet i Medevi var under ett antal år inte den enda aktiviteten 
under året relaterad till Vadstenamötena. Från planeringsgruppen skick-
ades ”hälsningar” efter sommaren till deltagarna i mötet med informat-
ion om kommande aktiviteter. Den mest omfattande aktiviteten vid si-
dan av sommarmötet var de så kallade Vadstenadagarna. Sådana hade 
förekommit under föregående period begränsat till åren 1951–1957, 
men började nu anordnas på nytt. Endagsmöten arrangerades en till två 
gånger om året, från 1960-talets första hälft och tjugo år framåt. Dessa 
behandlas nedan i särskilt avsnitt.  

Den bevarade officiella dokumentationen är som sagt sparsam, till att 
börja med, men det finns spår av pågående planeringsverksamhet från 
andra håll. Enligt Gunni Hermelin förekom en Medeviträff på Ersta i 
februari 1960, där även Gunnar Meijer och Ludvig Jönsson medverkade. 
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I samband med träffen hölls i vanlig ordning också ett sammanträde för 
planeringsgruppen.883 På Ersta möttes man även 1962 och 1963.884 

I början av 1960-talet ägde Vadstenadagar rum i januari eller februari. 
Dessa koordinerades vanligen med att planeringsgruppen höll ett sam-
rådsmöte för att diskutera sommarens möte. Under senare delen av vå-
ren kom det första utskicket med annons och inbjudan till sommarmö-
tet. Inför och under sommarmötet var arbetsbelastningen naturligen rätt 
omfattande. Efter sommarmötet i Medevi ägde en Vadstenadag rum på 
annan ort under oktober eller november månad. I samband med höst-
samlingen hade planeringsgruppen också ett samrådsmöte inför det 
kommande året. När datum för kommande sommarmöte var bestämt 
sändes meddelande ut till de senaste årens deltagare, i form av en ”jul-
hälsning”. Arbetet pågick med andra ord kontinuerligt under året.  

Planeringsgruppen för mötena var som tidigare det beslutande organet 
för mötenas innehåll när det gällde tematik, föredrag, medverkande och 
bibelstudium. Diskussionen om innehållet fördes vid gruppens sam-
rådsmöten, och olika personer fick uppgifter att genomföra, exempelvis 
att kontakta föreslagna talare. Under några år, mot slutet av undersök-
ningsperioden, fanns också ett – som det kallas i materialet – arbetsut-
skott som fungerade som ett verkställande organ inom planeringsgrup-
pen. Medlemmarna i planeringsgruppen tycks också ha diskuterat med 
varandra mellan samrådsmötena. Eftersom planeringsgruppen sällan 
hade något samrådsmöte på våren, förutom tidigt i början av året, sköt-
tes mycket av det praktiska inför mötet av de enskilda medlemmarna 
som hade blivit ålagda vissa uppgifter.  

Framväxande organisatorisk stadga 
Planeringsgruppen konstituerade sig själv. Därför är sammansättning 
svår att identifiera. Några mandatperioder eller motsvarande fanns inte. 
Gruppens medlemmar tillfrågades om, åtog sig och avsade sig sina upp-
gifter vid oregelbundna tider. Att gruppens sammansättning var dyna-
misk framgick också av närvaron vid samrådsmötena. Till exempel var 
vid dessa sammankomster i början av åren 1967 och 1968 14 respektive 
13 personer närvarande; endast nio av dem var desamma vid båda till-
fällena. Ibland, men långt ifrån alltid, noterades också personer som från-
varande och ibland finns uppgifter i protokollet om att någon i 

                                                
883 Rätt upp och ner, s. 63f; 77; 85. 
884 Protokoll 23.11.1962 2 VMA LSB; ”Till överläggningarna […] på Ersta” 26.1.1963 2 
VMA LSB. 
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planeringsgruppen läste upp hälsningar från medlemmar som ”av olika 
anledningar var förhindrade att närvara”.885 De som ingick i planerings-
gruppen benämndes ibland som medlemmar och de betraktades som en 
fastställd planeringsgrupp. 

Efter den nämnda luckan i arkivmaterialet fram till 1967 finns ett for-
mellt protokoll från ett ”sammanträde med arbetslaget för Medevimö-
tet” på Ersta söndagen den 21 januari 1967, i samband med en Vadste-
nadag på samma plats följande dag. Protokollet är fört i punktform, in-
nefattar närvarolista och har numrerade och benämnda beslut som grup-
pen har fattat, med uppdrag åt olika personer inför nästa samrådsmöte 
och en del ansvarsfördelningar inför sommarens möte. Vid den här ti-
den, i januari, bestämde man slutligt inför Vadstenamötet tema, de olika 
dagarnas rubriker, önskade föredragshållare, övriga talare och medver-
kande i gudstjänsterna, liksom ansvariga för en del praktiska bestyr 
såsom rumsfördelning. Carl Hamilton var ordförande vid mötet.886  

Ytterligare två fall belyser den organisatoriska uppstramningen från och 
med 1967. I förväg sändes en kallelse ut till ett samrådsmöte med pla-
neringsgruppen, med anmälningstalong. Av den framgår att planerings-
gruppen behövde veta vilka som avsåg att närvara vid Vadstenadagen.887 
För det andra skickades ett par veckor efter samrådsmötet ut både pro-
tokoll och uppföljning av ett par av besluten om vilka personer som hade 
ställt sig till förfogande för att medverka i Vadstenamötet. Det finns även 
en kort notering om vilken tidsplan som gällde för förberedelserna och 
en uppmaning till gruppen att insända sina reseräkningar.888  

Rektorn Einar Bertil (1909–1984), boende i Önnestad utanför Kristian-
stad, hade betydelse för arbetets utveckling. Vid samrådsmötet 1967 och 
tiden därefter hade han fungerat som både sekreterare och kassör. Han 
står sedan som undertecknare av de flesta protokollen under nära tio år, 
som sekreterare eller ordförande, och under hans tid är protokollen en-
hetligt utformade. Vid ett samrådsmöte med planeringsgruppen i okto-
ber 1975 fanns som punkt på dagordningen val av ordförande och sek-
reterare, och till båda funktionerna valdes Einar Bertil.889  

Inför 1968 års möte utgick redan i november 1967 ett förslag till dag-
ordning för ett samrådsmöte med planeringsgruppen i Linköping i slutet 
av samma månad. Här får man en uppfattning om hur arbetet med 

                                                
885 Protokoll, 3.2.1968 2 VMA LSB. 
886 Protokoll 21.1.1967 2 VMA LSB. 
887 Kallelse 9.1.1967 2 VMA LSB. 
888 ”Till deltagarna i lagmötet å Ersta” 8.2.1967 2 VMA LSB. 
889 Protokoll 18.10.1975 3 VMA LSB. 
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mötena och endagssamlingarna planerades och det som föreslogs blev 
sedan en ganska fast rutin. Främst var det tre saker som gällde. Gruppen 
skulle i november bestämma tid för endagssamlingen på Ersta i början 
av det kommande året. Datum skulle finnas med i den planerade jul-
hälsningen som skulle skrivas, tryckas och utsändas till alla som hade 
deltagit i de senaste årens eller årets Vadstenamöte. Slutligen skulle pla-
neringsgruppen också fastställa tema och inriktning för det kommande 
årets, 1968, möte i Medevi.890 Det blev i detta fallet en endagssamling 
på Ersta i början av 1968, men ännu i december var det oklart om den 
skulle bli av.891 

Oftast återrapporterades det som bestämdes vid något av höstens sam-
rådsmöten med planeringsgruppen vid ett ytterligare samrådsmöte un-
der våren. Det är oklart hur ofta gruppen träffades, men det verkar ha 
rört sig om en eller ett par gånger per termin, även om det också varie-
rade. Som exempel kan nämnas att i slutet av oktober 1970 beslutade 
planeringsgruppen om inriktning på det kommande sommarmötet och 
uppdrog till olika engagerade att arbeta vidare, kontakta möjliga talare 
och bibelstudieledare.892 I april 1971 träffades gruppen igen och i kallel-
sen till samrådsmötet gav Berndt Bäcklund ut en rapport och avstämning 
där han meddelade vad som var klart och vad som återstod för gruppen 
att ta ställning till.893 Bäcklund hade i uppdrag att verkställa det gruppen 
hade beslutat om, vilket framgår i ett odaterat utskick till möjliga med-
arbetare i planeringsgruppen.894 Arbetet mellan samrådsmöten och mö-
ten tillgick så att de som hade fått sig uppgifter tilldelade också korre-
sponderade med varandra för att ventilera frågor.895 Helt utan friktion 
var inte arbetet med mötena. I ett brev till makarna Britta (1918–1999) 
och Einar Bertil gav en annan medlem, Ingemo Aschan (1916–2010), 
sin bild av hur arbetet med 1972 års möte gick. Bland annat skrev hon 
att den pensionerade kyrkoherden John Edvin Svanteson (1903–1989, 
slutligen kyrkoherde i Varv och Styra) verkade ”småsur” i kontakt med 
henne, men att hon uppskattade hans förslag till tematik för det kom-
mande sommarmötet, som i jämförelse med Berndt Bäcklunds förslag 
lät ”gladare och mindre strängt”.896 I samma brev föreslog också Aschan 

                                                
890 Förslag till dagordning 26.11.1967 2 VMA LSB; Einar Bertil t. Dagmar och John 
Edvin Svanteson 17.11.1967 2 VMA LSB. 
891 Einar Bertil t. Carl Hamilton 6.12.1967 2 VMA LSB. 
892 Protokoll 10.10.1970 2 VMA LSB. 
893 Kallelse 17.4.1971 2 VMA LSB. 
894”Möte för personlig och kyrklig förnyelse, I Medevi brunn den 9–13 augusti 1972” 
[odat.] 3 VMA LSB. 
895 Se exempelvis Einar Bertil t. Ingemo Aschan 8.12.1971 2 VMA LSB. 
896 Ingemo Aschan t. Britta och Einar Bertil 17.1.1972 2 VMA LSB. 
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att de skulle ha ett samrådsmöte utan Berndt Bäcklund. Orsaken till 
detta framgår emellertid inte av brevet. 

I oktober 1971 var inte Carl Hamilton, som hade varit aktiv ända sedan 
starten, med på samrådsmötet med planeringsgruppen. Berndt Bäcklund 
fick då fungera som ordförande. Som en av de sista punkterna i proto-
kollet stod beslutet att gruppen skulle sända en hälsning till ”sin ledare 
Carl Hamilton” med förhoppning om förbättrad hälsa.897 Det tycktes fin-
nas en oro för hur arbetet skulle kunna fortsätta. Gunni Hermelin, en av 
de långvarigt engagerade i planeringsgruppen och annat arbete med mö-
tena, skrev efter 1971 års Vadstenamöte att det behövdes nyrekrytering 
till mötena och arbetet.898  

Hamilton hade under 1970-talet en ojämn närvaro i arbetet med mö-
tena, men fortsatte att ha en central funktion, trots sin frånvaro. Exem-
pelvis visar ett brevsvar från Bo Giertz att Hamilton hade tillskrivit bis-
kopen för att diskutera möjliga ämnen för det kommande årets möte, 
redan i september 1974. Giertz resonerar i sitt svar om en samlande te-
matik och vad föredragen skulle kunna behandla. Giertz skriver att han 
instämmer i Hamiltons ståndpunkt att ämnet skulle vara ”centralt och 
uppbyggligt” liksom att mötena hade en ”uppenbar betydelse just för 
människor som vill fördjupas och stärkas i sin tro”.899 Av oktoberproto-
kollet framgår inte att Giertz hade kontaktats eller att han skulle kon-
taktas.900 Hamilton ville tydligen på eget initiativ ventilera sina tankar 
med Giertz inför samrådsmötet med planeringsgruppen. 

Planering av mötenas innehåll 
En genomgång av hur samrådsmötena för planeringsgruppen gick till un-
der årens lopp belyser i vilken mån rutinerna upprepades och förändra-
des under perioden från senare delen av 1960-talet som är väl dokumen-
terad. Till rutinen hörde att de hela tiden utformades så att en kort an-
dakt med förbön hölls närmast efter mötets öppnande innan gruppen 
tog sig an dagordningens punkter. 

Vad planeringsgruppen genomgående beslutade om var tema, de olika 
dagarnas rubriker, önskade föredragshållare, övriga talare och medver-
kande i gudstjänsterna, bibelstudietexter och bibelstudieledare samt an-
svariga för en del av det praktiska. När det gällde föredragshållare var 

                                                
897 Protokoll 23.10.1971 2 VMA LSB. 
898 Rätt upp och ner, s. 117. 
899 Bo Giertz t. Carl Hamilton 9.9.1974 3 VMA LSB. 
900 Protokoll 12.10.1974 3 VMA LSB. 
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det regel att planeringsgruppen beslutade om ett förstanamn och ett el-
ler två reservnamn. Oftast rörde det sig om kända namn, som med stor 
sannolikhet hade välfyllda almanackor.  

Även om det övergripande temat och inriktningen på föredragen ofta 
blev fastställt redan under höstens planeringsgruppsmöte finns det just 
från våren 1967 i ett bevarat privat meddelande ett exempel på att det 
tog lång tid från resonemang till beslut när det gällde temats formule-
ring.901 

Om planeringen får man efterhand veta mer efter 1967 på grund av den 
fylligare dokumentationen. En månad efter Vadstenadagen i Linköping 
i början av oktober 1968 hade ”Vadstenalagets programkommitté” mötts 
för att vidare planera vårvinterns endagssamling på Ersta och lägga ut 
riktningen och planen för det kommande sommarmötet.902 Protokollet 
från samrådsmötet där 18 personer deltog är det första mer omfattande 
diskussionsprotokollet med namns nämnande från arbetet med mö-
tena.903 Einar Bertil kommenterade det utsända protokollet med att kon-
statera att det blev långt, men att det förhoppningsvis samtidigt var vär-
defullt att få en bild av hur samtalet i överläggningarna hade gått.904 Pro-
tokollen kom dock i fortsättningen inte att vara fullt så utförliga i fråga 
om vem som sagt vad, förutom ibland vid den punkt som behandlade 
det planerade mötets innehåll och tema.905 Även om man hade ambit-
ionen att skriva diskussionsprotokoll är det ändå oftast bara fråga om ett 
kort referat av den diskussion som har lett fram till beslut. 

För 1968 fattades beslut i februari om inriktning med ”önskemål” om 
namn men insikten om det svåra i att engagera personer bidrog till att 
gruppen tog följande öppna beslut som visar stort förtroende för Gunnar 
Meijer: ”Med hänsyn till svårigheterna att få önskad föredragshållare till 
önskad tidpunkt beslöt mötet överlämna till Gunnar Meijer att med full 
frihet vidtala de nämnda personerna i första hand men att även söka 
ordna andra talare, om så befanns nödvändigt.”906 Några veckor därefter 
återkom Meijer med en utförlig rapport om hur hans uppdrag med att 
ordna talare utfallit.907 

                                                
901 John Edvin Svanteson t. ”Gode broder!” (sannolikt Carl Hamilton) 14.4.1967 2 VMA 
LSB. 
902 Gunnar Meijer t. ”Kära vänner i Vadstenalaget!” [odat.] 2 VMA LSB; Gunnar Meijer 
t. ”Vadstenalagets programkommitté” [odat.] 2 VMA LSB. 
903 Protokoll 11.11.1968 2 VMA LSB. 
904 Einar Bertil t. ”Kära Medevivänner och lagmedlemmar” 24.1.1969 2 VMA LSB. 
905 Protokoll 27.10.1969 2 VMA LSB. 
906 Protokoll 3.2.1968 2 VMA LSB. 
907 Gunnar Meijer t. ”Kära Vänner i Vadstenalaget!” 14.3.1968 2 VMA LSB. 
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Tematiken för Vadstenamötena, nu i Medevi, fastställdes vid planerings-
gruppens samrådsmöten. Enligt protokollen diskuterades saken ingå-
ende, föregånget av vissa diskussioner i förväg per brev.908 I ett sam-
rådsmöte med gruppen i oktober 1972 inför mötet 1973 fastställdes te-
mat genom votering mellan två alternativ.909 

Från 1970-talets början blev protokollen successivt mer formaliserade, 
och som nämnts, inte alltid med diskussionen återgiven. Man valde mö-
tesordförande som vid sidan av sekreteraren oftast justerade protokol-
let.910 Dessförinnan var protokollen sällan justerade, bara undertecknade 
av den som hade skrivit det. 

Arbetet med mötenas organisering var flexibel och nya inslag i arbetet 
kunde förekomma vid behov. Vid ett samrådsmöte med planeringsgrup-
pen i oktober 1971 inför mötet 1972 inrättades tillfälligtvis en kommitté 
som skulle arbeta vidare med mötestema och möjliga föredragshållare.911 
Kanske arbetsbördan hade ökat eller ansågs den stora gruppen vara för 
svårmanövrerad för alla förberedelser som behövde göras. I den begrän-
sade kommittén kommunicerade man sedan med varandra i förberedel-
serna inför mötet. Det kan exemplifieras med Britta Bertils avrapporte-
ring av arbetets status inför 1973 års möte, då hon i februari skrev ett 
utförligt brev till Carl Hamilton. Där berättar hon hur långt de hade 
kommit: vilka tre som hade accepterat att vara föredragshållare, vem 
som hade lovat att svara för söndagens högmässa och vilka tre som skulle 
medverka vid kvällsprogrammen. Det var ännu inte helt fastställt, men 
Bo Giertz och författaren Ylva Eggehorn (f. 1950) nämndes som tänk-
bara. Den förre hade också sagt sig kunna.912  

I samband med kallelsen till planeringsgruppens samrådsmöte i oktober 
1973 sände Einar Bertil med några tankar om en av punkterna på dag-
ordningen, ”Arbetslagets arbetsformer”. Där gav han ett förslag att in-
rätta ett särskilt arbetsutskott.913 Han menade att om planeringsgruppen 
beslutade att inrätta ett permanent arbetsutskott så skulle resten av det 
pågående samrådsmötet bli vägledande för utskottets arbete, och att 
man skulle ha ett mandat att arbeta vidare. Det är utan tvivel den lösning 

                                                
908 Exempelvis Berndt Bäcklund t. Carl Hamilton 11.10.1970 2 VMA LSB. 
909 Protokoll 21.10.1972 3 VMA LSB. 
910 Ett tidigt exempel är protokoll vid lagmöte i Linköping 10.10.1970 2 VMA LSB; 
Protokoll 17.4.1971 2 VMA LSB. 
911 Protokoll 23.10.1971 2 VMA LSB. 
912 Britta Bertil t. Carl Hamilton 3.2.1973 3 VMA LSB. 
913 Kallelse 13.10.1973 3 VMA LSB; ”Överläggning om 1974 års Medevimöte” 3 VMA 
LSB. 
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som Bertil förordade, eftersom han som alternativ ställde upp att fort-
sätta som tidigare, på ett ”tidskrävande” vis.914 

Att arbetsformerna för Vadstenamötena inte hade varit fasta eller i alla 
avseenden tydliga konstateras i ett protokoll fört vid ett samrådsmöte i 
oktober 1973. Under punkten ”Lagets arbetsformer” redovisas att Carl 
Hamilton hade berättat om hur arbetet med mötet hade sett ut vid olika 
tider. Avsaknaden av formulerade arbetsformer framhölls: ”Tidigare har 
man satt en viss stolthet i att ej ha några arbetsformer. Tidvis har mötena 
anordnats av ett förhållandevis litet arbetslag, men de senare åren har 
arbetslaget varit rätt stort.”915  

I en föregående skrivelse under året till Carl Hamilton hade Einar Bertil 
redovisat hur han tänkte sig en förändring i form av ett arbetsutskott 
som skulle bestå av sju personer varav tre präster. I tre punkter föreslås 
arbetsutskottet dela uppgifterna. För det första skulle fem av utskottets 
medlemmar ha som uppgift att besluta om mötets tema, innehåll och 
talare. För det andra skulle utskottet kunna verkställa alla uppgifter i 
fråga om mötets organisering. För det tredje skulle två av medlemmarna 
i utskottet svara för den administrativa delen, med exempelvis tryckning 
av program.916 

Vid samrådsmötet hösten 1973 beslutade gruppen att inrätta ett mindre 
arbetsutskott, sannolikt avsett som en permanent lösning efter den år 
1971 inrättade och inför 1972 verksamma kommittén. För detta utsågs 
en valberedning och senare under samma samrådsmöte föreslogs enhäl-
ligt följande att tillfrågas om att ingå i arbetsutskottet: Carl Hamilton, 
Ingrid Juhlin Dannfelt (1905–1991), Ingemo Aschan, någon av makarna 
Britta eller Einar Bertil och prästerna John Edvin Svanteson, Orvar Pet-
tersson (1935–2012, slutligen kyrkoherde i Knista och Hidinge), Eric 
Nilsson eller om han inte kunde, den pensionerade kyrkoherden Sten 
Brogren (1904–1979, slutligen kyrkoherde i Tjärstad).917 Arbetsutskot-
tets uppgift skulle vara att på arbetslagets uppdrag arbeta vidare och de-
taljplanera sommarens Vadstenamöten, utifrån den inriktning som pla-
neringsgruppen hade beslutat om.  

Omedelbart efter det att arbetsutskottet hade inrättats valdes ytterligare 
en person att ingå i planeringsgruppen, nämligen Anne-Marie Murray 
(1911–2007). 918  Planeringsgruppen fungerade i relation till det nya 

                                                
914 ”Överläggning om 1974 års Medevimöte” 3 VMA LSB. 
915 Protokoll 13.10.1973 3 VMA LSB. 
916 Einar Bertil t. Carl Hamilton 1.9.1973 3 VMA LSB. 
917 Protokoll 13.10.1973 3 VMA LSB. 
918 Protokoll 13.10.1973 3 VMA LSB; Murray & Murray-Nyman 2018, s. 324. 
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arbetsutskottet även fortsättningsvis som en styrgrupp, om än inte verk-
ställande. En dryg månad efter att arbetsutskottet hade inrättats höll det 
sitt första samrådsmöte hos Ingrid Juhlin Dannfelt. Utskottets dagord-
ning var mindre formell än planeringsgruppens och man skulle avhandla 
göromål inför den kommande sommarens Vadstenamöte i Medevi.919 
Minnesanteckningarna från utskottets samrådsmöte innehåller plane-
ringsdetaljer rörande sommarmötets program, såsom bibelstudietexter, 
föredragsrubriker, förslag till medverkande och vidare arbetsfördelning 
av några uppgifter till planeringsgruppen.920  

Modellen med arbetsutskott behölls sedan under flera år och medlem-
mar valdes för ett år i taget.921 När 1978 års arbetsutskott utsågs, i augusti 
1977, beslutades också att utse två suppleanter. Då hade två medarbe-
tare i planeringsgruppen under året dessförinnan avlidit, Carl Hamilton 
och överstelöjtnanten Carl Silfverstolpe (1902–1977). 

Arbetsutskottets handlingsfrihet sträckte sig långt, men när det gällde 
större frågor som till exempel förändringar i programmet skulle sådana 
förankras i planeringsgruppen.922 Vid samrådsmötet i januari 1977 fanns 
exempelvis beslutspunkten ”Besluta överlämna åt arbetsutskottet att 
verkställa besluten och att vidtaga övriga erforderliga åtgärder.”923 Vid 
ett samrådsmöte för planeringsgruppen i anslutning till sommarmötet 
1977 var dock styrningen något stramare och få större saker lämnade till 
arbetsutskottet att besluta om.924 Däremot visar en rapport från arbets-
utskottets möte i januari 1978 att de hade fastställt programmet och 
strukturerat det som planeringsgruppen hade beslutat om.925  

På 1980-talet börjar händelser i mötesplaneringen dyka upp som pekar 
mot det som skulle komma att bli slutet för Vadstenamötena. Inför mö-
tet 1982 finns en skrivelse från arbetsutskottet till planeringsgruppen 
och där nämns några för planeringen betydande punkter. Särskilt be-
handlas relationen till Medevi brunn. Brunnen hade fått en ny VD, Ste-
fan Hjelmér (f. 1953) som enligt dokumentet arbetat på Sheraton hotell 
i Stockholm. Det, eller något i relationen, gör att nästa punkt formuleras 
”P g a osäkerheten på brunnen har jag [Britta Bertil] tagit igen kartoteket 

                                                
919  Einar Bertil t. ”ledamöterna av arbetsutskottet inom Vadstenamötets arbetslag” 
9.11.1973 3 VMA LSB. 
920 Rapport 24.11.1973 3 VMA LSB.  
921 Kallelse 12.10.1974 3 VMA LSB; Dagordning 18.10.1975 3 VMA LSB; Protokoll 
18.10.1975 3 VMA LSB; Protokoll 6.10.1979 4 VMA LSB. 
922 Dagordning 18.10.1975 3 VMA LSB. 
923 Kallelse 22.1.1977 3 VMA LSB. 
924 Protokoll 12–13.8.1977 3 VMA LSB. 
925 Rapport 28.01.1978 3 VMA LSB; Rapport 7.2.1979 4 VMA LSB. 
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och ombesörjer själv tryckning och distribution av programmet.”926 Se-
dan finns en passage om att brunnen ökat kostnaderna, men att mötet 
ändå fått löfte om att få ett något förmånligare pris. Vad osäkerheten på 
brunnen precis avsåg framgår inte, men sannolikt hade det att göra med 
det ekonomiska läget. 

Sammanfattningsvis skedde under perioden en successiv formalisering i 
hela arbetet med mötena samtidigt som arbetsprocessen avslöjades allt 
mindre i planeringsgruppens protokoll. Det berodde sannolikt på en allt 
mer fast rutin i arbetsplanering och mötenas genomförande. Arrangö-
rerna i planeringsgruppen liksom arbetsutskottets medlemmar visste 
helt enkelt vad de skulle göra och behövde därför inte öda tid på att 
resonera om arbetsprocessen.  

Formaliseringen av arbetsprocessen under 1970-talet förefaller gradvis 
ha hämmat det enskilda engagemanget. Det var ett av flera drag som 
utvecklades i mötena och pekade fram mot den nedgång som ledde fram 
till deras nedläggning 1985. 

Konflikter i arbetet med mötesförberedelser  
Även om arbetet med Vadstenamötena även under den sista perioden 
från 1960-talet mestadels förefaller ha försiggått utan särskilt svåra och 
öppna personmotsättningar eller friktioner finns det ändå spår av kon-
flikter i materialet. Om de bidrog till minskat intresse är svårt att avgöra, 
men de kan ändå ha haft betydelse för mötenas gradvis sjunkande delta-
garantal under den långa tiden i Medevi. I ett par fall vållas problem av 
vad som verkar vara personliga motsättningar och vid ett par tillfällen 
står teologiska motsättningar i centrum, och de senare ger en antydan 
om läget i Svenska kyrkan vid den här tiden. Hur frågorna hanterades av 
enskilda personer i samband med Vadstenamötena ger en bild av var 
mötena vid denna tid stod i relation till aktuella teologiska diskussioner. 

Vid två tillfällen, båda 1976, var den då pensionerade biskopen Bo Gi-
ertz inblandad. Den stridbare biskopen deltog i mötena under åren 
1971–1984, samt dessförinnan vid något tillfälle i mötenas tidigaste 
historia på 1940-talet, men inte under sin aktiva biskopstid.  

Giertz närvaro vid mötena hade tidigt blivit omdiskuterad. Till en början 
var det Gunni Hermelin som uttryckte ett visst ogillande av att han med-
verkade i Vadstenamötena, sannolikt för att de hade olika uppfattningar 
om prästvigda kvinnor. Hon skrev i dagboksanteckningar efter mötet 

                                                
926 Britta Bertil t. ”Kära alla vänner i Vadstenalaget!” 19.3.1982 4 VMA LSB. 
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1971: ”Bo Giertz var där. Han lär ha trivts säger att han vill komma igen. 
Tänker han stjäla, d.v.s. omvända Medevimötena? Jag var ej särskilt glad 
när jag kom hem.”927 Ett par år senare hade dock Hermelin omvärderat 
Giertz medverkan och skrev till Carl Hamilton att det förvisso var en 
del personer som valde att inte delta i mötena på grund av Giertz, men 
att det samtidigt nog var ännu fler som kom för att höra honom. Her-
melin tillade att hon tidigare varit ”ängslig” för att Giertz skulle ”föra 
fram en del från S.S.B.” som inte passade in i Medevi, ”men det har han 
aldrig gjort”.928 Att Giertz skulle ha varit medlem i SSB är dock ett miss-
förstånd. Åtminstone i brevet till Hamilton verkar det som att Herme-
lins skepsis mot Giertz hade minskat. Samtidigt skrev Hermelin 1973 i 
sin dagbok om vem som skulle ta över ansvaret för mötena efter Berndt 
Bäcklund som avsåg att dra sig tillbaka. Hermelin framhåller där att hon 
inte ville se Giertz, även om många nog skulle bli lyckliga, men inte ”de 
riktiga vännerna”.929 

Biskopen var en medialt omstridd person i det kyrkliga Sverige under 
hela sin gärning. Hans närvaro och engagemang i mötena kan därför ha 
bidragit till den allmänna tolkningen av mötenas karaktär och ställning 
under tiden i de kyrkliga sammanhangen.930 Giertz skulle inte ha med-
verkat i ett sammanhang där prästvigda kvinnor i den egenskapen också 
medverkade. Genom Giertz välkända engagemang i Vadstenamötena 
kom de troligen att på många håll att uppfattas som konservativa i en-
lighet med hans kyrkliga uttryck och bibeltolkning.  

Ett teologiskt ställningstagande om ett biskopsbrev 

Stora samtida frågor i den kyrkliga debatten märktes, som tidigare har 
visats, i Vadstenamötena och arbetet med dem. Utöver beslutet om 
prästämbetets öppnande för kvinnor finns fler exempel på frågor som 
påverkade Vadstenamötena. Ett sådant är från 1961 och gällde det då 
nyutkomna biskopsbrevet om äktenskap och skilsmässa, som hade väckt 
pressdebatt och på vissa håll kritiserades hårt.931 En av de aktiva bisko-
parna som stod bakom brevet var Sven Danell, medan en av de hårdaste 
kritikerna mot biskopsbrevet var prästen och rådgivaren i samlevnads-
frågor Ludvig Jönsson (1923–1985). De förekom båda vid den här tiden 

                                                
927 Rätt upp och ner, s. 117. 
928 Gunni Hermelin t. Carl Hamilton 8.11.1973 3 VMA LSB. 
929 Rätt upp och ner, s. 124. 
930 Ekman 2005, s. 70–77. 
931 Äktenskap och skilsmässa 1961; Gustafsson 2001, s. 192–214; K. Hansson 2014, s. 
246f. 
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i Vadstenamötena.932 Frågan kom att ha betydelse för personliga val att 
delta och medverka i mötena. 

Det började med att Danell uttryckte en motvilja mot att förekomma i 
samma möte som Jönsson. Till Hamilton skrev Danell och kallade det 
”ett visst orosmoment”.933 Danell berättade för Hamilton att han hade 
läst vad Jönsson hade skrivit i sexualmoraliska frågor, om ”ungdomens 
föräktenskapliga förbindelser”, och att han såg det som bakgrund till 
Jönssons ”angrepp på biskoparnas brev om äktenskapet”. Danell anförde 
vidare att han förvisso inte såg det som ett absolut hinder för honom att 
medverka vid samma möte, men att han behövde få tänka över saken. 
Inte minst som han befarade att det kunde tolkas som en ”solidaritets-
förklaring med Jönsson” i en sakfråga där han själv hade en annan upp-
fattning. För att understryka detta konkluderar Danell: ”Kommer […] 
sexualmoralen upp, så kommer jag utan några hämningar att försvara 
äktenskapets majestät och sjätte budets helgd, och uppträder då Jönsson 
emot mig, blir det strid.” Det Danell ger uttryck för speglar hur debatten 
om biskopsbrevet hade sett ut, och han ville inte föra den diskussionen 
på Vadstenamötet.  

Biskopsbrevet invände mot förändringarna i levnadssätt hos befolk-
ningen i fråga om friare sexualmoral, det ökande antalet skilsmässor och 
kritiken mot det traditionella kristna äktenskapet. Bland annat presente-
rade biskopsbrevet skilsmässostatistik och anförde vilka konsekvenser 
skilsmässa kunde få för inblandade barn. I beskrivningen av äktenskapet 
framstod biskopsbrevet som traditionellt präglat. Det framhölls att äkt-
enskapet styrdes av egna lagar – trohet, kärlek och hänsyn – och var den 
grund som höll samman två människor och deras barn. Avslutande sades 
att sammanhållning i äktenskapet var av stor betydelse och att stöd och 
äktenskapsundervisning, familjerådgivning och medling i högre grad 
borde kunna ges av kyrkan. Enligt biskopsbrevet var inte lösningen på 
problemet en ökad frihet för individerna utan en fastare inramning av 
samlevnaden.934 Debatten kring brevet blev omfattande och två av de 
många kritikerna av brevet var just Ludvig Jönsson och hans fru, famil-
jeterapeuten Göta Jönsson (1921–2013). Jönsson menade att brevet var 

                                                
932 Jönsson hade deltagit i Vadstenamötet 1960 och 1961. Danell hade inte de senaste 
åren medverkat i mötena, men i deras tidigare historia varit frekvent, och skulle komma 
att medverka senare i dem. Att Jönsson gick en liberal teologisk väg är omvittnat. Om 
han senare teologiska positioner, se Lundgren 1983. 
933 Sven Danell t. Carl Hamilton 23.12.1961 1 VMA LSB. 
934 Äktenskap och skilsmässa 1961, s. 2–4; Gustafsson 2001, s. 192ff. 
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alltför moralistiskt, saknade nåd och inte följde med sin tid.935 Ett led i 
Jönssons kritik handlade om att biskoparna inte hade använt sig av den 
kunskap och expertis i saken som redan fanns inom Svenska kyrkan, vil-
ket enligt honom hade fått till följd att biskopsbrevet var ytligt och mo-
raliserande i stället för att ta människors nöd på allvar och vara dem till 
hjälp.936 

Carl Hamilton besvarade Danells brev; ett utkast finns bevarat. Där 
skrev Hamilton att Danells uppfattning i sakfrågan var minst lika känd 
som Jönssons, varför han inte borde vara orolig för att hans deltagande i 
mötet skulle kunna misstolkas. Vidare påminde Hamilton om att det i 
Medevimötena varit ”vidtskilda åskådningar” företrädda och hade gått 
Danell till mötes i sakfrågan, genom att skriva att han själv var ”princi-
piellt till hundra procent ortodox” och att ”bristen på respekt för budor-
den” gjort att mycket hade blivit annorlunda i samhället än vad han öns-
kade.937 Avslutningsvis skriver Hamilton vasst att Danells brev hade gjort 
honom nedstämd, eftersom det utgjorde ytterligare ett exempel på ”de 
meningsskiljaktigheter, som i våra dagar splittra vår kyrka och som för 
lekmannen äro ett verkligt bekymmer”. Hamilton framhöll att det var 
bedrövligt ”att kyrkan skulle bli en ecclesia militans i den bemärkelsen, 
att det utkämpas ett inbördeskrig, vari vardera sidan enligt krigares häv-
dvunna plägsed tillskriver motparten ansvaret för stridens uppkomst!”938  

De skarpa formuleringarna visar en betydande spricka mellan Danell och 
Jönsson, som ett konkret uttryck för en polarisering och politisering som 
åren kring 1960 präglade sakfrågor i Svenska kyrkan. Det handlade inte 
bara om Danell och Jönsson utan om två åsiktsströmningar i kyrkan som 
ställdes mot varandra. Å ena sidan en liberal folkkyrkoman, Ludvig Jöns-
son, och å den andra en i bekännelse- och moralfrågor konservativ bis-
kop, Sven Danell. Förändringarna i det kyrkliga debattklimatet låg nära 
i tiden efter de många turerna i frågan om kvinnors tillträde till prästäm-
betet. Man kan dra den slutsatsen att utvecklingen inom Svenska kyrkan 
vid den här tiden hade kommit dithän att klara ställningstaganden i olika 
frågor behövde deklareras öppet, på ett sätt som hade varit helt främ-
mande när Vadstenamötena initierades ett par decennier tidigare.  

                                                
935 Äktenskap och skilsmässa 1961; SvD 29.8.1961; Gustafsson 2001, s. 180–184; K. 
Hansson 2014, s. 246f. 
936 SvD 29.8.1961; K. Hansson 2014, s. 246f. 
937 Carl Hamilton t. Sven Danell 1.1.1962 [brevutkast] 2 VMA LSB. I Sven Danells 
arkiv i Lund finns inte något brev från Carl Hamilton registrerat. SDA LLA. Ett utkast 
till ett brev behöver i och för sig inte vara identiskt med det eventuellt skickade brevet. 
938 Carl Hamilton t. Sven Danell 1.1.1962 [brevutkast] 2 VMA LSB. 
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I Medevimötet 1962 medverkade Sven Danell, men inte Jönsson. Den 
senare medverkade sedan endast i Medevimötet 1967, medan Danell 
finns med flera gånger ända fram till 1970-talets slut.939 Deras skiljaktiga 
inställningar kan ses som ytterligare ett uttryck för det alltmer polarise-
rade diskussionsklimatet i Svenska kyrkan. 

Konflikt om inbjuden talare 

Inför Medevimötet 1976 förekom en viss ordväxling i fråga om plane-
ringsgruppens val av inbjuden talare. Meningsutbytet skedde mellan 
medlemmen i arbetsutskottet, prästen John Edvin Svanteson och biskop 
Bo Giertz. Svanteson hade deltagit i mötena sedan mitten av 1950-talet, 
medverkat som bibelstudieledare och även varit med i planeringsgrup-
pen. I en minnesteckning över honom framhålls att han ”intog på ration-
ella grunder en teologiskt radikal position, där första trosartikeln stod i 
focus och mer än annat upptog hans tankar”.940 Giertz hade under för-
beredelserna haft synpunkter på val av medverkande vid mötet. I ett 
brev, sannolikt till Svanteson, recenserade Giertz kort planeringsgrup-
pens beslut att bjuda in pastorn i Svenska Missionsförbundet Nils Tägt 
(1913–2007) att hålla föredrag vid mötet 1976 med orden: ”Nils Tägt 
blir nog bra, hoppas jag. [...] Missförstå inte, om jag vill att Medevimö-
tena skall förbli en samlingspunkt för folk inom kyrkan. En samling där 
man inte skall behöva avgränsa sig mot falsk lära utan kan arbeta rent 
positivt.”941 Till planeringsgruppen, eller möjligen arbetsutskottet, skrev 
Svanteson och berättade om Giertz inställning till Tägt, men återberät-
tade det som att Giertz undrat om det var fråga om en kursändring som 
skulle kunna bli till ”förfång för anslutningen till mötet”. Svanteson rap-
porterade i sin skrivelse att han till biskopen hade vädjat om förståelse 
för ”praktisk ekumenik”.942  

Svantesons kommentar var sarkastisk, när han sedan lägger till att i det 
därpå följande brevet hade ”den ridderlige biskopen besinnat sig”. Även 

                                                
939 Medevimötet 1962 [deltagarlista] 2 VMA LSB; Medevimötet 1967 [deltagarlista] 2 
VMA LSB; exempelvis finns Danell med 1970 och 1978. Medevimötet 1970 [inbjudan] 
2 VMA LSB; Medevimötet 1962 [deltagarlista] 2 VMA LSB; Medevimötet 1978 [del-
tagarlista] 3 VMA LSB. 
940 O. Bexell 1990b, s. 290–292. Medevimötet 1956 [deltagarlista] 1 VMA LSB; ”Bibel-
studieledare Medevimötet 1961” 1 VMA LSB. Svantesons föredrag med rubriken ”Vårt 
nu och vårt evighetshopp” vid mötet 1965 finns tryckt. Svanteson 1965. 
941 Bo Giertz t. ”Käre Broder!” [sannolikt John Edvin Svanteson] 9.2.1976 3 VMA LSB. 
Att Svanteson troligen är mottagaren av brevet baseras på att han skrev till ”Vördade 
Biskop och Broder!” ett par dagar innan Giertz brev är daterat och meddelade att Tägt 
var tillfrågad talare. John Edvin Svanteson t. ”Vördade Biskop och Broder! 7.2.1976 3 
VMA LSB. 
942 John Edvin Svanteson t. ”Kära Vänner!” 12.52.1976 3 VMA LSB. 
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om Giertz aldrig under sin tid var med i vare sig planeringsgrupp eller 
arbetsutskott utövade han inflytande på mötenas utformning och inne-
håll under de år han deltog, 1971–1984. Att Giertz användes som dis-
kussionspartner utanför de givna ramarna var inte alla i planeringsgrup-
pen förtjusta i. Det fick John Edvin Svanteson att i ett brev med oklar 
adressat, inte utan viss syrlighet, skriva att han inte skulle bli förvånad 
om inget av hans förslag till ämnesrubriker för mötet 1977 blev antaget, 
beroende av ”styrkan av den delegation, som möter upp från Göteborgs-
hållet. Bo Giertz brukar inte vara med, men det händer, att någon eller 
några av hans goda vänner införskaffar hans Högvördighets råd och an-
visningar, och hans ord väger tungt.”943 Svantesons missnöje med bisko-
pens inblandning i planeringsgruppens arbete går inte att ta miste på. 
Huruvida Svantesons polemiska framställning om arbetet med mötena 
stämde har inte gått att verifiera i materialet. 

Svantesons hänvisning till ekumenik och gruppens vilja att inbjuda en 
pastor från Missionsförbundet pekar mot att arrangörerna var öppna för 
samtida strömningar i kyrkolivet. Sedan 1960-talet pågick ekumeniska 
samtal mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionsförbundet som 1971 
gav konkreta resultat i en rapport, och 1973 intensifierades arbetet efter 
det allkristna mötet ”G-72” i Göteborg.944 Just när konflikten kring Tägt 
utspelade sig mellan Giertz och Svanteson pågick alltså ett ekumeniskt 
arbete mellan Svenska kyrkan och andra samfund.945 

Konflikt om nattvardssyn 

Nästa konflikt antyder att den tidigare så starka ambitionen med 
Vadstenamötena, att appellera till olika inriktningar och traditioner 
inom Svenska kyrkan, inte längre var lika levande. Det gällde en konflikt 
som inträffade efter Vadstenamötet 1976 och tog sin utgångspunkt i en 
gästande prästs uttalade syn på nattvardens innebörd. Det handlade 
också om något mer: mötenas teologiska bredd. De tre huvudpersonerna 
i konflikten var den sedan början av 1970-talet kontinuerligt återkom-
mande Bo Giertz, även nu medlemmen i arbetsutskottet John Edvin 

                                                
943 John Edvin Svanteson t. ”Broder!” 18.9.1976 3 VMA LSB. 
944 Hedberg 1971, s. 85–87; Stegeland & Sundholm 1972; Fagerberg 1987, s. 172–178; 
Bergsten 1995, s. 261–273; Brohed 2005, s. 285f; Wejryd 2012, s. 342; Jonsson & Molin 
2018, s. 83–92. 
945 Bo Giertz med sin äldre kyrkofromhet och nådemedelskristendom hade under sin 
biskopstid kritiserats från frikyrklig håll, inte minst från personer i Svenska Missionsför-
bundet. Exempelvis hade hans nattvardssyn och bruk av mässkläder kritiserats. Olofsson 
2005, s. 147ff. 
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Svanteson och den vid tillfället inbjudne prästen Gustaf-Adolf Andræ 
(1908–1994, slutligen kyrkoherde i Vreta kloster).946 

Vid sidan av den ovan relaterade historien om ekumeniken och Nils Tägt 
handlade den stora frågan vid mötet i Medevi 1976 om något annat. Sten 
Brogren, präst och medarbetare i planeringsgruppen, skulle ha medver-
kat vid mötet med att leda både bibelstudium och en nattvardsguds-
tjänst, men fick hastigt förhinder. John Edvin Svanteson löste då detta 
genom att inbjuda en präst som fanns i närheten, Gustaf-Adolf Andræ, 
att överta dessa uppgifter. 947 Andræ var vid tiden pensionerad, men hade 
varit kyrkoherde i Vreta kloster 1956–1974. Vid den nattvardsguds-
tjänst som Andræ ledde vid mötet 1976 hade han använt Kyrkohandbo-
kens alternativa formulering av dimissionsorden, vilket församlingen vid 
mötet inte var van vid.948 I stället för att efter kommunionen säga ”Her-
ren Jesus Kristus, vilkens lekamen och blod I haven undfått, bevare eder 
till evigt liv” sade Andræ ”Vår Herres, Jesu Kristi, nåd och frid vare med 
eder alla”.949 Det väckte uppmärksamhet och i efterföljande samtal hade 
Andræ haft en utläggning om sina tankar om nattvarden. Några delta-
gare hade tagit illa vid sig av det han gav uttryck för och gick i sin tur till 
Bo Giertz för att få höra vad han hade att säga. Då stod det klart att 
Andræ och Giertz inte hade samsyn. Giertz hade relaterat bekännelse-
skrifternas, Confessio Augustana och katekesen, framställning av nattvar-
den och utifrån det menat att Andræ hade företrätt en ”extremt zwingli-
ansk lära”.950 Detta för att han enligt Svanteson hade hävdat Kristi and-
liga närvaro i nattvardens bröd och vin, snarare än en sakramental när-
varo vilket Giertz, på grundval av bekännelseskrifterna, förfäktade.951  

                                                
946 Av själva händelsen som här relateras finns inga direkta skildringar, men däremot 
finns det spår av diskussionen efteråt – ett odaterat brev från Svanteson till Carl Hamil-
ton, ett svarsbrev från Hamilton till Svanteson, en odaterad skrivelse från Svanteson till 
planeringsgruppen och ett brev från Giertz till Svanteson. De två skrivelserna från Svan-
teson ger samma perspektiv, men olika grad av ingående beskrivning. John Edvin Svan-
teson t. Carl Hamilton [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB; John Edvin Svanteson t. ”Kära 
Medevi-vänner!” [odat., våren 1977] 3 VMA LSB; Bo Giertz t. John Edvin Svanteson 
31.8.1976 JESP, Bo Giertz t. John Edvin Svanteson 9.2.1977 JESP. 
947 John Edvin Svanteson t. Carl Hamilton [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. 
948 John Edvin Svanteson t. Carl Hamilton [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. 
949 Högmässa med nattvard, utdelandet, KHB1942; John Edvin Svanteson t. Carl Ha-
milton [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. 
950 John Edvin Svanteson t. Carl Hamilton [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. Formule-
ringen om den zwinglianska läran överensstämmer ordagrant med brevet från Giertz. Bo 
Giertz t. John Edvin Svanteson 31.8.1976 JESP. 
951 John Edvin Svanteson t. ”Kära Medevi-vänner!” [odat., våren 1977] 3 VMA LSB. 
Andræs inställning till nattvarden och realpresensen var inte ett engångsuttalande. I en 
minnesteckning av honom framhålls det som ett särdrag i hans teologi, liksom att han 
gärna benämnde sig som liberalteolog. Aurelius 1997, s. 67–70. 
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I Svantesons skildring till såväl Hamilton som planeringsgruppen följde 
ett längre resonerande om olika nattvardssyner, om vad som kunde anses 
vara god lära och inte, och Svanteson menade att Andræs syn inte kunde 
anses vara oförenlig med kyrkans lära eftersom skillnaden mellan ”and-
lig” och ”sakramental” är liten och att det rör sig om bildspråk för att 
beteckna ett mysterium som ingen av dem kunde anses till fullo kunna 
förstå. ”Båda har rätt att söka formulera sin tro i detta stycke så klart och 
adekvat som möjligt, men ingen borde utdöma den andre.”952 Giertz ver-
kade dock inte vara fullt så upprörd som Svanteson lät meddela, men väl 
bestämd. Giertz benämnde händelsen som ”olyckshändelse” och me-
nade att det inte gick an att en bibelstudieledare lärde något annat än 
vad kyrkan lär.953 Vidare underströk biskopen betydelsen av enhet bland 
dem som planerade mötet: ”Vi måste kunna räkna med att alla medver-
kande bygger upp och inte river ner, och att de är lojala mot vår kyrkas 
bekännelse, åtminstone på väsentliga punkter.” 

Med detta som utgångspunkt konstaterade Svanteson att det var han 
som hade inbjudit Andræ till Medevi, varför han också kände sig drab-
bad av kritiken. Svanteson markerade sitt ogillande av Giertz agerande i 
delvis raljanta ordalag, när han menade att alla medarbetare i planerings-
gruppen kanske löpte risk att drabbas av Giertz underkännande. ”Om vi 
skulle dra alla konsekvenser av detta biskopliga underbetyg, så finge väl 
alla bibelstudieledare och talare i våra möten underkastas renlärighets-
prov, innan de anmodas komma dit? Vem skulle i så fall stå som kon-
trollant, betygsättare och ortodoxins försvarare? Frågan faller på sin egen 
orimlighet”.954 Svanteson försökte sätta in frågan i ett större sammanhang 
genom att skriva om det i Europa i samtiden alltmer växande ekume-
niska arbetet och menade att Giertz agerande stred mot det – eftersom 
denne, enligt Svanteson, hade utfärdat en ”generell dom över [sin äm-
betsbroder] såsom en irrlärare”. Irritationen i Svantesons formuleringar 
är framträdande. Själv sympatiserade han med radikala teologiska stånd-
punkter och i hans försvar av Andræ genljuder något mer, nämligen frå-
gan om Vadstenamötets teologiska bredd.955 Svantesons kritik mot Gi-
ertz är vass: 

Giertz är en sträng och fast kyrkolärare och uppfattar sin roll som väktare 
på Sions murar med heligt allvar. Han är utifrån sin egen dogmatik och 
sin bibelsyn fullt konsekvent, när han uppträder som han gör. Denna 

                                                
952 John Edvin Svanteson t. ”Kära Medevi-vänner!” [odat., våren 1977] 3 VMA LSB; 
John Edvin Svanteson t. Carl Hamilton [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. 
953 Bo Giertz t. John Edvin Svanteson 31.8.1976 JESP. 
954 John Edvin Svanteson t. ”Kära Medevi-vänner!” [odat., våren 1977] 3 VMA LSB. 
955 O. Bexell 1990a, s. 291. 
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kritik av förment ’falska bröder’ kommer han säkert fullfölja vid mötena 
i Medevi, om han i fortsättningen får kallelse att närvara.956

Det märks en ton av sarkasm i kritiken i det att Svanteson hänvisade till 
väktare på Sions murar, som är inledningsorden till en psalm av Johan 
Olof Wallin som användes vid biskopsvigningar.957 Med anledning av 
detta bestämde Svanteson sig för att dra sig tillbaka från planeringsgrup-
pen för att han absolut inte ville ”ge upphov till polarisering” eftersom 
hans ställningstagande i dogmatiska frågor ”tydligen gjort [hans] närvaro 
kontroversiell”.958 Vidare skriver han att Giertz framtida medverkan i 
mötena fick avgöras utan Svantesons inblandning. Det blir till en fråga 
om ett val: Svanteson eller Giertz. Detta till trots ställde sig Svanteson 
gärna till förfogande för samtal och rådgivning, men vill inte längre delta 
i arbetet med och kring mötena. Till Hamilton skriver Svanteson om sin 
känsla inför detta: ”Det smärtar mig att jag inte kan leva upp till den 
förre Göteborgsbiskopens renlärighetsanspråk.” Att Svanteson är irrite-
rad över situationen är framgår klart.959 

I brev till Svanteson från Giertz, där denne åtar sig uppgifterna vid 1977 
års möte ”med stor tvekan”, lägger han ut texten om nattvardssyn och 
konstaterar beklagande att det är en djup klyfta mellan honom och Svan-
teson.960 Det framgår där även att Svanteson hade kritiserat Giertz bok 
Trons ABC och Giertz menar att det i kritiken var ”uppenbart” att Svan-
teson vände sig ”emot vår kyrkas bekännelse”.961 Det kan ha varit det som 
fick Svanteson att uppfatta det som att han ”fått ett klart underbetyg av 
Hans Högvördighet Biskop Bo Giertz”.962 Det fick Svanteson att även 
meddela att han skulle komma till mötet ”med tvekan”. Svanteson stod 
fast vid att han ville lämna arbetet med mötena, men fullföljde sina åta-
ganden under mötet 1977.  

Planeringsgruppens ledare, Carl Hamilton, svarade under det här skeen-
det Svanteson att han var förstående för hans grunder för att lämna 

                                                
956 John Edvin Svanteson t. ”Kära Medevi-vänner!” [odat., våren 1977] 3 VMA LSB. 
957 ”Väktare på Sions murar, skåda vidden av ditt kall…” SvPs1937:226. Psalmens inled-
ningsord är hämtade från Jes. 62:6–7. 
958 John Edvin Svanteson t. ”Kära Medevi-vänner!” [odat., våren 1977] 3 VMA LSB. 
959 John Edvin Svanteson t. Carl Hamilton [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. 
960 Bo Giertz t. John Edvin Svanteson 9.2.1977 JESP. 
961 Bo Giertz t. John Edvin Svanteson 9.2.1977 JESP; Giertz 1971. Likheter i framställ-
ningen av kyrkans enhet och betonandet av kyrkans bekännelse finns i Giertz böcker 
Kristi kyrka och Trons ABC. Ollilainen 2018, s. 170f. 
962 John Edvin Svanteson t. ”Kära Medevi-vänner!” [odat., våren 1977] 3 VMA LSB; 
John Edvin Svanteson t. Carl Hamilton [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. 
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arbetet och att han var tacksam för att Svanteson hade berättat vad som 
hänt vid mötet.963 

I brev från medlemmen i planeringsgruppen, den pensionerade kyrko-
herden Oscar Ahlén (1906–1995, slutligen kyrkoherde i Kvillinge), till 
Svanteson försökte denne övertyga honom om att stanna kvar i arbe-
tet.964 Bland annat påpekade Ahlén att Giertz inte var med i planerings-
gruppen, så någon ”polarisering” kunde det inte ha varit fråga om även 
om biskopens dominans var stor. Ahlén frågade också om det var nöd-
vändigt att bjuda in Giertz varje år eller om det kanske gick att variera 
biskopar. Ytterligare stöd till Svanteson kom från Einar och Britta Bertil, 
som menade att både Gustaf-Adolf Andræ och Bo Giertz var tillgångar 
för mötena, men att Svanteson med hustru var än viktigare.965 Britta Ber-
til skrev till Svanteson att hon inte kunde ta ställning i det teologiska, 
men gav ändå uttryck för en viss avvaktande hållning till att en bibelstu-
dieledare skulle torgföra sina egna uppfattningar såsom Andræ gjort. 
Själva sakfrågan, nattvardssynen, ville Britta Bertil dock tona ned. ”Men 
inte är det väl varken Luther, Zwingli eller Bo Giertz som har dött och 
uppstått för våra synder utan Jesus Kristus, så varför skall man då göra 
så stor affär om deras olika uppfattningar.”966 

Svanteson lät sig inte övertygas om att stanna kvar utan fasade ut sig själv 
successivt. En av hans sista större insatser för Vadstenamötena blev att 
skriva en krönika, eller ”sammanfattning”, över 1977 års möte. I den 
finns inga spår av någon schism eller personmotsättning.967 Svantesons 
och hans hustru Dagmars (1902–1990) avgång ur planeringsgruppen be-
handlades vid ett samrådsmöte i anslutning till sommarmötet. Under 
punkten ”Avgång ur laget” står att Svanteson ”bestämt önskade avgå” 
och hustrun lika så. Kanske hade inte alla uppfattat allvaret i Svantesons 
förutskickade avsikt, för ansträngningar gjordes av de övriga för att få 
dem att stanna. ”Sedan arbetslaget förgäves sökt övertala makarna Svan-
teson kvarstå, beslöt laget att godkänna avsägelserna.”968 I protokollet 
finns formulerat ett varmt tack riktat till makarna. Bo Giertz medver-
kade i mötena fram till och med mötet 1984. Redan vid första 

                                                
963 Carl Hamilton t. John Edvin Svanteson [odat., hösten 1976] 3 VMA LSB. 
964 Oscar Ahlén t. John Edvin Svanteson 6.9.1977 3 VMA LSB. Oscar Ahlén hade varit 
präst i olika församlingar i Linköpings stift, slutligen kyrkoherde i Kvillinge-Simontorp, 
och pensionerades 1973 och blev då alltmer engagerad i Vadstenamötena. Teologiskt 
var han formad i en aktiv ungkyrklighet och med en bred ekumenisk inriktning mot 
framför allt svensk frikyrklighet. Ericsson 1997a, s. 107–110. 
965 Einar Bertil t. John Edvin Svanteson 13.10.1976 3 VMA LSB. 
966 Britta Bertil t. John Edvin Svanteson 11.10.1976 3 VMA LSB. 
967 ”Sammanfattning av Vadstenamötet i Medevi brunn 1977” 3 VMA LSB. 
968 Protokoll 12–13.8.1977 3 VMA LSB. 
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planeringstillfället inför nästa möte 1978, i anslutning till mötet 1977, 
beslutade planeringsgruppen att tillfråga Giertz om att fungera som bi-
belstudieledare.969  

Uttryck för personligt missnöje 

Det förelåg viss brist på precision i fråga om organiserandet av arbetet, 
men det förefaller i de allra flesta fallen ha flutit på väl. Vid några till-
fällen vållade missnöje över arbetsrutiner dock konflikter. Från sam-
rådsmötet i januari 1977 finns något så ovanligt som en skriven reservat-
ion till ett beslut, då ett par av gruppens medlemmar, Ebba (1902–1991) 
och Carl Silfverstolpe, menade att arbetsutskottet inte följt instruktion-
erna från planeringsgruppen i oktober. Orsaken till att det hade blivit fel 
anges ha varit att besluten vid samrådsmötet inte hade varit tydliga och 
att protokollet inte hade varit klart i tid, vilket hade fått som konsekvens 
att motstridiga beslut hade fattats: vid höstens samrådsmöte på Ersta och 
januari månads dito i Linköping.970 Som lösning på detta menar Einar 
Bertil att de i fortsättningen skulle ta tid till att formulera besluten vid 
samrådsmötena och färdigställa protokollet i anslutning till mötet.971 
Friktionen i arbetet löstes i det fallet enkelt. 

Värre var det med direkta personmotsättningar. Vid planeringsgruppens 
samrådsmöte i januari 1977, samma som då den nyssnämnda reservat-
ionen om arbetssättet behandlades, fördelades ytterligare en del av ar-
betsuppgifterna. Det bestämdes vilka bibelstudieledare som skulle 
kunna kallas och vilka som var lämpliga medverkande i gudstjänst med 
förkunnelsemoment.972 Några av uppgifterna, bland annat att skriva in-
bjudningstexten och kontakta personer gick till John Edvin Svanteson. 
En tid senare, kanske någon månad, finns en skrivelse till de övriga i 
planeringsgruppen från Svanteson där han berättar om hur hans kontak-
ter med olika personer hade utfallit. Inledningsvis noterar han några per-
soner som hade lovat att medverka och några som hade fått förhinder. 
Därefter berättar han noggrant om det som är konfliktfyllt.973  

Exempelvis berättar han att den sedan länge engagerade Berndt Bäck-
lund inte mer skulle komma till mötena. ”Han var, säger han, besviken 
på Medevi 1976. Han verkar kantig och sur.” Bäcklund hade varit med 

                                                
969 Protokoll 12–13.8.1977 3 VMA LSB. 
970 Protokoll 22.1.1977 3 VMA LSB; ”Ang. reservation till bifogade protokoll” 3 VMA 
LSB; Einar Bertil t. Dagmar och John Edvin Svanteson 4.2.1977 3 VMA LSB. 
971 Protokoll 22.1.1977 3 VMA LSB; ”Ang. reservation till bifogade protokoll” 3 VMA 
LSB. 
972 Protokoll 22.1.1977 3 VMA LSB. 
973 John Edvin Svanteson t. ”Kära Medevi-vänner!” [odat., våren 1977] 3 VMA LSB. 
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på mötet 1976, men en tid dessförinnan hade hans position varit omdis-
kuterad. I ett brev till Svanteson i mars 1976 skriver Bäcklund att det 
var ”Einar Bertil som ansett mig olämplig som medarbetare i Medevimö-
tena”. Om Bertil skrev till honom, skulle Bäcklund vara ”angelägen om 
försoning”. Han gör dock ett tillägg som vittnar om spänning: ”Detta 
utan att jag betraktat Britta Bertil som den profet, under vilken jag skall 
underkasta mig!”.974 Några veckor tidigare hade Bäcklund skrivit om sin 
övertygelse att Einar Bertil önskade ”slippa” honom, liksom att det kom-
mande mötet ”oåterkalleligt [innebär] vårt sista deltagande”. Vari kon-
flikten mellan Bäcklund och makarna Bertil bestod går inte att utläsa i 
det bevarade materialet. 

Ett ytterligare exempel på personligt motiverad spänning ska nämnas. 
Till Ingemo Aschan skrev Ingrid Juhlin Dannfelt och ventilerade en del 
praktiska saker inför mötet 1981. En känslig sak förefaller rumsfördel-
ningen under mötet i Medevi ha varit. Juhlin Dannfelt skrev att hon 
helst gjorde den själv, utan Britta Bertils inblandning, och lägger till: 
”Hon kanske vill bli av med mig i det här sammanhanget”.975 En spänning 
fanns tydligen mellan Juhlin Dannfelt och Bertil. 

Från mitten av 1970-talet finns fler vittnesbörd om personliga konflik-
ter. Ett exempel är ett korrespondenskort, daterat i mars 1976, under-
tecknat av oidentifierad ”Harry”, ställt till en likaledes oidentifierad ”Bro-
der!” som bär vittnesbörd om en konflikt:  

Du hade eg. inte behövt skriva detta brev. Jag hade inte tänkt komma till 
något mer Medevimöte. Hade jag vetat, vad jag nu vet, hade jag inte 
kommit förra året. Kände mig överflödig och ovälkommen. Trodde fak-
tiskt att jag hade en uppgift att fylla. Får ju höra många vänliga beröm-
mande ord. I min enfald trodde jag detta. ’Vad rätt Du tänkt, fast det var 
fel’ (Alfred Westerlund [!], Grönköpings Veckoblad) [...] Vill Du fram-
föra mitt beklagande av min medverkan och närvaro vid förra mötet till 
de kritiska kvinnorna och glädja dem med, att jag absolut inte har åstun-
dan att återkomma!976 

                                                
974 Berndt Bäcklund t. John Edvin Svanteson 25.3.1976 3 VMA LSB. 
975 Ingrid Juhlin Dannfelt t. Ingemo Aschan 13.7.1981 4 VMA LSB. 
976 Harry t. Broder 22.3.1976 3 VMA LSB. Den från Grönköping rikskända skalden som 
avses heter dock Alfred Vestlund, men framträder med den, som han själv menar, så 
gott som fullständiga anonymitetens namnförkortning A:lfr-d V:stl-nd. Det finns mycket 
lite, egentligen ingenting, som tyder på att det någonsin arrangerades ett Vadstenamöte 
i Grönköping. För övrigt är den anonyme skalden den ende helt identifierade på det 
omnämnda korrespondenskortet. Signaturen ’Harry’ är oidentifierad, eftersom det inte 
finns någon med det förnamnet med i 1975 års deltagarlista. Huruvida ”Harry” skulle 
vara ett s.k. smeknamn – hypokorism – för ortens kyrkoherde Hilarius Boklund har inte 
heller gått att styrka, men måste hållas för otroligt. Boklund har inte gjort namn av sig 



 281 

Här kan inte mer konstateras än att något hade inträffat vid ett möte och 
att den oidentifierade Harry var besviken, både på att han inte hade 
passat in och att han hade gjort några kvinnor missnöjda. Återigen är det 
möjligt att peka på att mötenas tidigare omhuldade bredd av kyrkliga 
riktningar hade blivit smalare. 

Frågan om prästämbetet efter 1959 

Den stora konflikten som ärvdes från tidigare decennier men som också 
genomsyrade den här epoken handlade om beslutet 1958 om prästäm-
betets öppnande för kvinnor. Eftersom frågan om kvinnans tillträde till 
prästämbetet hade givit upphov till en fortsatt debatt, på sina håll hård 
och polariserad, inom Svenska kyrkan är det här också intressant att följa 
dess vidare utveckling i relation till mötena. Spår av att diskussion fördes 
inom mötena och dess olika planeringsgrupper förekommer inte heller 
fortsättningsvis. År 1960, samma år som de tre första kvinnliga prästerna 
vigdes, gav Gunni Hermelin i sin dagbok i samband med det årets Me-
devimöte uttryck för en särartsfeministisk syn på frågan. Hon menade 
att hon hade en ”stark känsla att det behövs kvinnliga präster, och lustigt 
nog är det männen […] som mest behöver det. Ingen förstår en man så 
bra som en kvinna och ingen förstår en kvinna så bra som en man.”977  

Det går ändå att spåra en glidande förändring i mötena som kan ha be-
tydelse för den här frågan. Fram till 1970 var sammansättningen av med-
verkande talare vid mötena inte på något sätt markerad med hänsyn till 
ämbetsfrågan. Vid mötet 1970 medverkade exempelvis de pensionerade 
biskoparna John Cullberg och Sven Danell, som tidigare hade uttalat sig 
positivt respektive negativt i frågan.978 Från och med det följande året 
1971 förefaller inte neutraliteten ha varit lika påtaglig. Det är inte otänk-
bart att detta kan relateras till Bo Giertz medverkan i mötena. När han 
först nämndes som möjlig medverkande i mötena, redan 1943, var han 
känd komminister i Torpa.979 1971 var Giertz sedan året innan pension-
erad biskop och för allmänheten en omtalad och respekterad kyrklig pro-
fil. Inte minst var han känd som en skarp kritiker av att prästämbetet 
hade öppnats för kvinnor 1958.980 Under perioden 1971–1984 kom Gi-
ertz att medverka vid tolv av femton möten. 

                                                

som tillskyndare av vare sig personlig eller kyrklig förnyelse i verksamheten i Läspe-
dômen. Medevimötet 1975 [deltagarlista] 3 VMA LSB. 
977 Rätt upp och ner, s. 67. 
978 Edvardsson 1995, s. 128–133; Sandahl 2010, s. 94f; 99. 
979 Förslag till dagordning vid Vadstenamöte 1943 153 MSS SSA. Om Giertz tid som 
komminister i Torpa, se vidare Klefbeck 2005, s. 42–55. 
980 Giertz 1978; Sandahl 2005, s. 355–367. 
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Som ovan i redovisningen av konflikter – i detta fall den kritik som 
Gunni Hermelin mer eller mindre öppet uttryckte mot Giertz – har an-
förts hade enskilda personer med anknytning till Vadstenamötena tagit 
ställning för beslutet. Den väg som mötesledningen, planeringsgruppen, 
valde var emellertid att hålla frågan om kvinnliga präster borta från dag-
ordningen. Det borde ha setts som en försiktighetsåtgärd – den goda ge-
menskapen fick inte påverkas av en teologisk debatt med split som möj-
lig effekt. Någon teologisk reflektion i frågan förekom inte och man intog 
en position som ledningen själv ansåg säkrad och neutral. Genom att inte 
anamma det nya, kvinnliga präster, hade de inte heller tagit ställning. 
Att inte ta ställning resulterar inte i ett neutralt handlande. I praktiken 
innebar det att man avstod från att engagera kvinnliga präster vid mö-
tena, vilket var en hållning som med tiden kom att uppfattas som kon-
servativ.  

Inför fortsättningen av mötenas utveckling ser det ut som att hela frågan 
och beslutet om att öppna prästämbetet för kvinnor i praktiken bidrog 
till att minska den bredd i fråga om kyrkligheter och innehåll som tidi-
gare hade utmärkt Vadstenamötena och att frågan därmed i detta sam-
manhang fick pastorala följder. 

I materialet finner man bara helt enstaka spår av att man bröt mot den 
antagna ”neutraliteten” i frågan. Inför mötet 1968 framfördes ett förslag 
inom planeringsgruppen att någon kvinnlig präst skulle kunna vara bi-
belstudieledare vid mötet. Formulerat att såvida detta ”kunde ske utan 
risk för negativa reaktioner”.981  

År 1980 inbjöds biskop Martin Lönnebo (f. 1930) att medverka vid en 
Vadstenadag i Linköping. I förfrågan beskrev Ingemo Aschan på plane-
ringsgruppens vägnar hur dagarna hade brukat se ut: först ”fullständig 
högmässa” och sedan samkväm med föredrag. Hon frågade då om bisko-
pen hade möjlighet att komma och i så fall ta hela gudstjänsten, annars 
kunde stadsdelsprästen Karin Sjöqvist (f. 1950, slutligen domkyrkokom-
minister i Linköping) ”ställa upp”.982 Det verkar inte i det fallet som att 
frågan om kvinnliga präster var levande.  

År 1981 finns en prästvigd kvinna med på deltagarlistan för mötet i Me-
devi, Theresa Kastan (1956–1981). Hon var då pastoratsadjunkt i 
Nacka, Stockholms stift och avled kort tid efter mötet.983 Kastan förefal-
ler ha varit den enda prästvigda kvinna som deltog i Vadstenamötena. 

                                                
981 Protokoll 3.2.1968 2 VMA LSB. 
982 Ingemo Aschan t. Martin Lönnebo 13.3.1980 4 VMA LSB. 
983 Medevimötet 1981 [deltagarlista] 4 VMA LSB; SvD 30.8.1981. 
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Gunni Hermelin, som medverkade vid omkring 30 möten från 1940-
talet till 1970-talet, var kyrkligt väletablerad, bland annat under några år 
ledamot av kyrkomötet och även politiskt aktiv för Högerpartiets kvin-
noförbund. I sina minnesanteckningar skrev hon om Vadstena- och Me-
devimötena. Hermelin skrev att det aldrig talades om kvinnliga präster, 
samtidigt som hon visste att det var flera än hon som gärna hade sett 
prästvigda kvinnor vid mötena. Gemenskapen vid mötena var dock god, 
enligt henne. Hon beskrev den kyrkliga sammansättningen som att hög-
kyrkliga och lågkyrkliga fungerade väl tillsammans, även om hon me-
nade att det inte var så många just högkyrkliga vid dessa möten.984 

Kerstin Pettersson (f. 1935) deltog i många Vadstenamöten tillsammans 
med sin make, kyrkoherden Orvar Pettersson, och hon berättade 2018, 
nära fyra decennier efter mötena, något som får vara slutvinjett för ge-
nomgången av Vadstenamötena och ämbetsfrågan: ”Kvinnoprästfrågan 
var ju fortfarande brännande, men styrelsen hade bestämt att den frågan 
inte skulle tas upp och det gjordes inte heller.”985 Att styrelsen, plane-
ringsgruppen, skulle ha beslutat så framkommer inte i någon bevarad 
dokumentation, men Kerstin Petterssons minnesbild är att frågan fanns 
i Vadstenamötena, men hölls borta ända tills de upphörde 1985. Pet-
tersson berättar att hon kan påminna sig ett enda tillfälle när frågan kom 
upp och det märktes att frågan alls fanns. Tillfället var ett replikskifte 
mellan två tidigare nämnda, Gunni Hermelin och Bo Giertz. Det före-
faller, enligt Kerstin Petterssons minnesbild, som att Hermelin kom över 
sin initiala tveksamhet till Giertz. Så här berättar Pettersson 2018:  

Dock minns jag att vid en av frågekvällarna hade Gunni Hermelin fått 
uppgiften att svara. Hon var ju lekman, men teologiskt utbildad. Bo Gi-
ertz kommenterade hennes svar, och sa ungefär så här. – Jag är så glad 
att du är med och att du svarar så bra men gladast är jag över att du inte 
lät prästviga dig. Och så kramade de om varandra. 

Perspektivet bär sin samtids prägel: Giertz tackar för att Hermelin inte 
bröt deras goda gemenskap genom att prästvigas – att hans åsikt i sakfrå-
gan skulle ha varit ett hinder förefaller inte som ett tolkningsalternativ. 

Konflikternas följder  
Som visats här anhopades problem och konflikter i mitten av 1970-talet. 
Om det var en återspegling av en särskilt turbulent tid eller om det sna-
rare handlade om att det var just från denna tid som det finns rikhaltigt 

                                                
984 Rätt upp och ner, s. 56. 
985 Kerstin Pettersson t. Andreas Wejderstam 13.6.2018 [e-post] hos författaren. 
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arkivmaterial går inte att säkert avgöra. Det allmänna samhällsklimatet 
var förändrat till större öppenhet med redovisning av åsikter på ett annat 
sätt än under föregående decennier. 

Den ovan omtalade reservationen i protokollet för samrådsmötet i janu-
ari 1977, föranledd av bristfälligt protokollskrivande i planeringsgrup-
pen, verkar ha åstadkommit att dokumentationen av arbetet för en tid 
skärptes.986 Vid planeringsgruppens samrådsmöte i samband med som-
marens Vadstenamöte brukade inte bara mötesordförande väljas utan 
även en protokollsjusterare. Således är det protokollet underskrivet av 
tre personer, ett arbetssätt som ligger långt ifrån tidigare gängse med 
oundertecknade minnesanteckningar eller sporadiskt undertecknade 
protokoll, i den mån planeringsarbetet alls dokumenterades.987 Dessu-
tom är protokollet från samma samrådsmöte med planeringsgruppen 
tämligen välstrukturerat, med angivande av vilka personer som önskades 
till vilka funktioner och vilka som hade ansvar för att kontakta de olika 
medverkandena. Få punkter delegerades till arbetsutskottet vid det till-
fället.988 Detsamma gällde vid det följande samrådsmötet med plane-
ringsgruppen i oktober.989 Vid det tillfället användes också andra be-
grepp för olika funktioner. En av dem som föreslogs inväljas i planerings-
gruppen skulle bli ”ordinarie medlem av laget” medan en annan föreslogs 
bli ”verkställande ledamot beträffande mötenas innehåll”. I samma pro-
tokoll är det också markerat vilka som är ordinarie medlemmar av ar-
betsutskottet och vilka som är suppleanter. 

Ordningen med protokoll justerade av flera personer bestod bara i ett 
par år och kan ses som en åtgärd för att förebygga ytterligare konflikter.  

Omsättning av engagerade personer 
Enligt Sharken Simons organisationsmodell innebär nedgången i den 
femte och sista fasen i en organisation att intresset för den minskar.990 
Den utvecklingen kan ses i arbetet med Vadstenamötena. Planeringen 
och organiseringen av arbetet med mötena följde inte någon klar form, 

                                                
986 Protokoll 22.1.1977 3 VMA LSB; ”Ang. reservation till bifogade protokoll” av Einar 
Bertil 3 VMA LSB. 
987 Protokoll 12–13.8.1977 3 VMA LSB. Ordningen med tre underskrifter och vald ju-
sterare finns vid gruppens samrådsmöte under oktober. Protokoll 22.10.1977 3 VMA 
LSB. Ett protokoll från augusti 1978 har till och med fyra underskrifter, inklusive sek-
reteraren. Protokoll 10.8.1978 3 VMA LSB. 
988 Protokoll 12–13.8.1977 3 VMA LSB. 
989 Protokoll 22.10.1977 3 VMA LSB. 
990 Sharken Simon 2001, s. 39ff ”an unhealthy organization is alienated and isolated”; jfr 
Whetten 1980, s. 354–362. 
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vilket vid några tillfällen gav upphov till diskussion inom planeringsgrup-
pen. Vid ett samrådsmöte i oktober 1974 frågade en av de närvarande 
efter vilka principer gruppen sattes samman. Detta föranledde gruppen 
att uttala: ”laget förnyar sig självt, d.v.s. nya medlemmar inväljes i laget, 
när så blir erforderligt eller laget finner viss person vara önskvärd som ny 
medlem”.991 Det innebar att formen inte var fastställd och att planerings-
gruppen i samförstånd kunde göra som den ville. Det går inte heller att 
urskilja några principer enligt vilka personer blev föreslagna, till exempel 
under 1977 då omsättningen var stor. En handfull namn finns noterade 
i samma protokoll att föreslås, men på vilka grunder just de förslagen 
ställdes finns inte noterat.992 

Utan några närmare personstudier är det av visst intresse att se vilka per-
soner som var engagerade i planeringen och styrningen av mötena i olika 
skeden, eftersom det var de som präglade programmets utformning. Ge-
nom att kartlägga omsättningen av personer får man också en bild av hur 
mötena förändrades med tiden. Följande personförändringar skedde un-
der perioden 1960–1985 genom att långvariga engagerade försvann från 
mötenas ledning. 

Prästen Gunnar Meijer som hade funnits med i mötena sedan 1950-ta-
lets mitt lämnade planeringsarbetet 1969, för att flytta till Lunds stift 
och vara kyrkoherde i Kävlinge.993 Därefter nämns hans namn inte i pro-
tokollen. I december samma år skrev Einar Bertil till Carl Hamilton och 
meddelade att kyrkoherden i Krokek Sven Lennermark (1912–1984) 
hade accepterat att efterträda Meijer i arbetet med mötena.994 

I början av juni 1977 avled Carl Hamilton, som sedan starten 1943 hade 
varit en central person i Vadstenamötena, såväl i planeringen som vid 
själva mötena. Han var vid sin död 87 år och av allt att döma involverad 
i mötesarbetet ända till slutet. Vid planeringsgruppens samrådsmöte i 
januari var han inte närvarande, men det beslutades att han, i vanlig ord-
ning, skulle hålla inledningsanförandet vid mötet. Dock fattade gruppen 
samtidigt beslut om att John Edvin Svanteson skulle stå som reserv, 

                                                
991 Protokoll 12.10.1974 3 VMA LSB. 
992 Protokoll 22.10.1977 3 VMA LSB. 
993 Protokoll 27.10.1969 2 VMA LSB; Rydén1987, s. 10–12.  
994 Einar Bertil t. Carl Hamilton 8.12.1969 2 VMA LSB. Sven Lennermark kom från en 
pastorsfamilj i Svenska Missionsförbundet i Gävle och hade efter sin prästvigning 1941 
hela sin prästgärning förlagd till Linköpings stift. Sin bakgrund släppte han, och stod för 
en bred kristen ekumenisk förståelse. I en minnesteckning beskrivs Lennermark som 
folklig och lågkyrklig, med samhälls- och samtidsorientering i sin teologi. Westlund 
1985, s. 148–150. 
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utifall Hamilton inte kunde delta.995 Svanteson fick också hålla anföran-
det som kom att ge plats åt en parentation över Carl Hamilton. I denna 
hyllades Hamilton för sitt stora engagemang i mötena; att han hade varit 
deras ”självskrivne ledare” i över trettio år och alltid varit starkt engage-
rad och gjort sitt bästa för mötena och deras deltagare. ”Han gjorde sig 
väl underrättad om allt och gav all sin varma omtanke och kärlek åt 
denna uppgift. En mycket ovanlig landshövding! En faderlig vän och 
högt aktad ledare.”996 Med Hamiltons avgång genom döden bröts den 
sista länken tillbaka till mötenas första tid. 

1977 var ett år med flera händelser i fråga om personer som kom att 
påverka arbetssätt och planeringsgrupp. Protokollet från planeringsgrup-
pens samrådsmöte i anslutning till sommarmötet vittnar om detta. Två 
medlemmar hade som nämnts avlidit, Carl Hamilton och Carl Silfver-
stolpe. Två medlemmar hade sedan tidigare aviserat sitt utträde, gods-
ägarparet Isabella (1907–1978) och Bengt Sporring (1895–1985). Ytter-
ligare två begärde entledigande vid mötet, nämligen Dagmar och John 
Edvin Svanteson.997 Orsaken till de sistnämndas avgång är känd – det 
rörde sig om konflikten med Giertz – men varför makarna Sporring läm-
nade är inte känt. Som ny medlem i gruppen invaldes Onna Sjögren 
(1926–1989), montessorilärare och hustru till domprosten i Göteborg 
Per-Olof Sjögren (1919–2005), och för de övriga vakanserna diskutera-
des förslag, men inga invaldes. 

Helt frånkopplade arbetet blev dock inte makarna Svanteson. En kopia 
av en rapport från arbetsutskottets samrådsmöte i januari 1978 har en 
handskriven hälsning till makarna, med ett par uppgifter som de ombeds 
att genomföra. Av formuleringarna att döma handlar det om att få dem 
dels att göra de aktuella uppgifterna, dels instruera lämpliga efterföljare 
att ta vid inför det därpå följande mötet.998 

Carl Hamilton hade också skrivit till Svanteson, sannolikt hösten 1976, 
och betonat betydelsen av blandningen av personer i planeringsgruppen:  

Jag är rädd för vad som händer om Brita Bertil och Ingrid Juhlin Dannfelt 
blir de som bestämmer. Jag är ju själv närmast högkyrklig, som Du kanske 

                                                
995 Protokoll 22.1.1977 3 VMA LSB. 
996 ”Kära mötesdeltagare!” [inledningsanförande 1977] 3 VMA LSB.  
997 Protokoll 12–13.8.1977 3 VMA LSB. 
998 Rapport 28.01.1978 3 VMA LSB. Även inför mötet 1979 tänkte sig arbetsutskottet 
att makarna Svanteson kanske kunde medverka med sina respektive inslag. Enkannerli-
gen framhålls Dagmar Svanteson, som den som höll ett välkomstanförande för första-
gångsbesökare i Vadstenamötet. Rapport, arbetsutskott 07.02.1979 4 VMA LSB. 
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vet, men jag anser att det skall vara alla sorter i Medevi och det skulle det 
inte bli om de fick bestämma.999  

Efter Carl Hamiltons död blev frågan om ledning akut och mer svårlöst. 
Det blev allt svårare att finna någon person som var villig att ta på sig ett 
långsiktigt samlande ansvar. Även planeringsgruppen dränerades under 
de sista åren genom avhopp av medlemmar som hade varit aktiva tidi-
gare. Allt som allt speglas mötenas nedgång i självvalda avhopp som gav 
upphov till sådana svårlösta personfrågor. 

Vid samrådsmötet i oktober 1977 avgick ytterligare en person från pla-
neringsgruppen, kyrkoherden Sven M Hultkvist (1918–2002) i Motala. 
Han hade inte hunnit delta i någon större omfattning, men meddelade 
nu att han av tidsbrist inte kunde vara med.1000 Ett knappt år senare, i 
augusti 1978, invaldes kyrkoherden i Oskarshamn, Ulf Björkman (1918–
2001)1001 och hans hustru Marianne Björkman (1925–2009)1002 i plane-
ringsgruppen.1003 

Mest angeläget verkade det vara år 1977, inför mötenas fortsättning, att 
finna en person som skulle kunna fungera som ledargestalt i mötena; 
någon som kunde efterträda Carl Hamilton och leda planeringsgruppens 
arbete. I brev hösten 1976 till Hamilton formulerade Isabella Sporring, 
en av medlemmarna i planeringsgruppen, sin sorg över det svåra i situ-
ationen med att hitta en efterträdare till honom vilket fick henne att 
utbrista ”åh rare Carl om Du bara vore 10 år yngre!!!”.1004 I samma brev 
uttrycker hon sig som om det fanns en falangstrid i gruppen: ”Vi måste 
tänka fort, annars kanske Göteborgarna komma med ett ’förslag’ som ej 
skulle passa oss andra ’vanliga’ människor”, och i ett brev en knapp må-
nad senare uttyddes detta som en oro för att Bo Giertz skulle föreslås 
som ledare ”som troligen med glädje säger ja”.1005 Sporrings förslag var 

                                                
999 Carl Hamilton t. John Edvin Svanteson [odat., hösten 1976] Understrykningen är 
CH:s. 3 VMA LSB. 
1000 Protokoll 22.10.1977 3 VMA LSB. Hultkvist beskrivs i en minnesteckning som en 
aktiv, mångsysslande präst med många egna initiativ med rötterna i en småländsk låg-
kyrklig fromhet. Ericsson 2003, s. 111–115. 
1001 Ulf Björkman (1918–2001), docent i praktisk teologi i Uppsala, var vid den tiden 
kontraktsprost och kyrkoherde i Oskarshamn efter att ha varit verksam på Sköndalsin-
stitutet i Stockholm. Hans kyrkliga inriktning beskrivs i en minnesteckning enligt föl-
jande: Björkman ”förvaltade sina fäders tro, den lutherska äldre typ av närmast prefixlöst 
slag, som i sitt pastorala program influerats av det tidigare 1900-talets ungkyrklighet”. 
O. Bexell 2002, s. 323–330; 327. 
1002 Marianne Björkman (1925–2009) var teol.kand. och verksam som församlingsassi-
stent och medarbetare i sjukhuskyrkan i Oskarshamn. O. Bexell 2002, s. 329. 
1003 Protokoll 10.8.1978 3 VMA LSB. 
1004 Isabella Sporring t. Carl Hamilton 21.10.1976 3 VMA LSB. 
1005 Isabella Sporring t. Carl Hamilton 17.11.1976 3 VMA LSB. 
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därför att försöka bearbeta Erstadirektorn Yngve Iverson (1913–2005), 
som dock hade vissa hälsobekymmer. Det fanns alltså ett behov av för-
yngring och generationsväxling i planeringsgruppen. 

I oktober 1977 beslutade gruppen att till ledare föreslå Yngve Iverson 
vilken också svarade ja.1006 Dock meddelade Iverson redan i juni före mö-
tet 1978 att han på läkares inrådan var tvungen att frånträda alla sina 
”ansvarsbärande” uppdrag. 1007  I augusti, vid planeringsgruppens sam-
rådsmöte i samband med mötet, beslutades att tillfråga prosten Nils 
Oderstam i Göteborg som i olika skeden och i olika funktioner hade varit 
med vid mötena ända sedan starten. I det utsända protokollet finns en 
handskriven notering som berättar att Oderstam hade avböjt. Sekrete-
raren Einar Bertil konstaterar med anledning av det: ”Vi får alltså arbeta 
vidare på samma sätt vi gjort de gånger vi saknat ledare, dvs välja en 
ordförande för varje särskilt lagmöte. Och så får vi förlita oss på att Her-
ren Jesus Kristus är den verklige ledaren för såväl Vadstenamötena som 
dess arbetslag.”1008  

Gruppen valde i fortsättningen sammanträdesordförande enligt något 
slags växlande princip. Vid ett samrådsmöte i augusti 1979 utsågs exem-
pelvis Einar Bertil till ordförande vid mötet, vilket gjorde att någon an-
nan person fick skriva protokollet som Bertil hade haft till uppgift att 
göra vid nästan varje samrådsmöte under många år. Till sekreterare val-
des då studierektorn Åke Brandt (1924–2007), varför det protokollet ser 
helt annorlunda ut än de senaste årens. Ordförandefrågan diskuterades 
vid samrådsmötet och man konstaterade att medlemmarna hade gjort 
sonderingar, men utan resultat. Man beslutade därför att arbeta vidare 
med frågan under bön. Det maskinskrivna protokollet är undertecknat 
av sekreteraren och justerat av ordföranden men inte av några flera.1009 
Samma uppsättning av ordförande och sekreterare valdes vid sam-
rådsmötet i oktober, men då utsågs också en justerare. Ledarfrågan dis-
kuterades inte då.1010  

Ett protokoll från augusti 1980 är ånyo tydligt formaliserat, med närva-
rolista och val av såväl sekreterare som ordförande. Där finns beslutet 
att ordföranden ensam skulle justera protokollet.1011 Vid samma sam-
rådsmöte meddelade Einar Bertil som då fungerade som ordförande att 

                                                
1006 Protokoll 22.10.1977 3 VMA LSB. 
1007 Yngve Iverson t. ”Kära Vadstena arbetslag!” 9.6.1978 3 VMA LSB. 
1008 Protokoll 10.8.1978 3 VMA LSB.  
1009 Protokoll 10.8.1979 4 VMA LSB. 
1010 Protokoll 6.10.1979 4 VMA LSB. 
1011 Protokoll 14–15.8.1980 4 VMA LSB. 
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han efter det årets möte inte ville kvarstå i planeringsgruppen. Den for-
mella avsägelsen är daterad i september.1012 

Ledarfrågan var ett upprepat bekymmer för planeringsgruppen. I augusti 
1981, vid samrådsmötet under Vadstenamötet, meddelade den ”inte-
rimistiske” ordföranden psykologen Jan Åström (1934–2016) att han 
inte ville fortsätta. I protokollet står att man beslutade att tillfråga Mar-
tin Lönnebo, då nytillträdd biskop i Linköping, om ordförandeskapet.1013 
Det bestämdes att Åström tills vidare skulle kvarstå som ”administrativ 
ordförande” och kassaförvaltare.1014 Vid gruppens samrådsmöte i oktober 
aviserade Åström att han inte ville ha hand om kassan samtidigt som han 
var ordförande.1015 Vid sommarmötet ett år senare, 1982, togs återigen 
ledarfrågan upp och det beslutades på nytt att tillfråga biskop Lönnebo, 
under förutsättning att Åström stannade kvar som ”administrativ ordfö-
rande”.1016 Något som skulle kunna beskrivas som ett försök att få in Lön-
nebo i verksamheten var att planeringsgruppen på hösten 1981 tillskrev 
honom och förutom att be honom att hålla föredrag och svara för en 
högmässa också hjälpa till med att bestämma tematik och föredragsru-
briker till mötet 1982.1017  Han återkom snart med förslag och moti-
vering.1018 Det var biskopens förslag till tema som vann gillande, ”Det 
brinnande hjärtat”, med motiveringen att den andliga situationen för 
många av deltagarna i mötet nog kunde relateras till Emmausvandringen 
(Luk. 24:13–35), nedslagna och mer fokuserade på ”Kristi död än på 
Hans uppståndelse”.1019 

På samrådsmötet med planeringsgruppen under hösten 1982 kunde det 
konstateras att biskop Lönnebo inte såg sig ha möjlighet att vara ledare 
för mötena, men kunde tänka sig att delta en dag. Gruppen bestämde 
sig då för att uppvakta domprosten i Linköping Lars Österlin (1923–
2006) med samma fråga, att välja in honom i gruppen och inbjuda ho-
nom till arbetsutskottets samrådsmöte.1020 I augusti 1983 konstaterade 
planeringsgruppen i protokollet att Österlin ”överraskande” hade 

                                                
1012 Einar Bertil t. Postgirokontoret 9.9.1980, 4 VMA LSB. 
1013 Protokoll 7–8.8.1981 4 VMA LSB. Planeringsgruppen hade redan till mötet 1981 
försökt inbjuda Lönnebo, men han hade avböjt av tidsskäl. Ingemo Aschan t. Martin 
Lönnebo 17.11.1980 4 VMA LSB; Martin Lönnebo ”Varmt tack för hälsning” [brevkort] 
4 VMA LSB. 
1014 Protokoll 7–8.8.1981 4 VMA LSB. 
1015 Protokoll 7.11.1981 4 VMA LSB. 
1016 Protokoll 6.8.1982 4 VMA LSB. 
1017 Ingemo Aschan t. Martin Lönnebo 1.9.1981 4 VMA LSB. 
1018 Martin Lönnebo t. Ingemo Aschan 21.10.1981 4 VMA LSB. 
1019 ”Mötets motto Det brinnande hjärtat” [program, 1982] 4 VMA LSB; Martin Lön-
nebo t. Ingemo Aschan 21.10.1981 4 VMA LSB. 
1020 Protokoll 23.10.1982 4 VMA LSB. 
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meddelat att han inte ville bli ordförande, samtidigt som Åström vidhöll 
sin avsikt att avsäga sig uppdraget.1021 Gruppen beslutade då att bord-
lägga frågan till samrådsmötet för hösten och inför det tillsätta en valbe-
redning i ärendet. Någon sådan hade det inte tidigare varit fråga om.  

Förutom Österlins och Åströms ointresse för att bli ordförande somma-
ren 1983 noteras i samma protokoll för planeringsgruppen att tre perso-
ner hade anmält att de ville lämna gruppen: Ebba Silfverstolpe, Anne-
Marie Murray och Nils Oderstam. Avgången var dock inte omedelbar – 
Murray kunde kvarstå till samrådsmötet under hösten och Oderstam 
förklarade sig villig att även fortsättningsvis bistå med att välja bibelstu-
dietexter. Dessa tre avgångar föranledde gruppen att diskutera antalet 
medlemmar i planeringsgruppen. I och med dessa avgångar skulle det 
saknas representation från Stockholm. Man beslutade att hänskjuta frå-
gan om sammansättning till samrådsmötet under hösten. Vid det mötet 
framkom att Österlin inte ville vara med i arbetet med mötena, men att 
man hade funnit en ny ordförande för gruppen – domprosten i Göte-
borg, Per-Olof Sjögren (1919–2005), vars hustru Onna Sjögren (1926–
1989) hade varit med i planeringsgruppen sedan 1977. Han själv hade 
endast medverkat som talare vid mötet 1974.1022 Dessutom invaldes fyra 
nya medlemmar i planeringsgruppen: prästen Iwan Giertz (f. 1951, slut-
ligen direktor för S:ta Clarastiftelsen, Stockholm), Karin Giertz (1931–
1996, gift med Bo Giertz), förskolläraren Margareta Hamilton (1926–
2014, dotter till Carl Hamilton) och skolkuratorn Anne-Marie Rammer 
(1916–2017).1023Enligt uppgifter långt senare hade Sjögren åtagit sig 
uppgiften som ordförande väl medveten om mötenas skakiga situation 
och med beredskap att lägga ned dem.1024 

Vid sommarmötet följande år, 1984, förelåg tre avsägelser från arbetet i 
planeringsgruppen. En av dem var från Ingrid Juhlin Dannfelt. Hon hade 
tillsammans med sin make, Matts Juhlin Dannfelt som avlidit 1971, varit 
med i mötena sedan mitten av 1940-talet. Någon förklaring till avsägel-
serna finns inte. Av protokollet framgår att gruppen inte såg någon nöd-
vändighet att ersätta de tre avgångna.1025 I januari 1985 meddelade ytter-
ligare en medlem i gruppen, Örjan Wikmark (f. 1935, slutligen 

                                                
1021 Protokoll 5.8.1983 4 VMA LSB. 
1022 Medevimötet 1975 [inbjudan] 3 VMA LSB samt Ö:II MBA VaLA. 
1023 Protokoll 8.10.1983 4 VMA LSB. 
1024 Carl Sjögren t. Andreas Wejderstam 10.4.2015 [e-brev] hos förf. 
1025 Protokoll 10.8.1984 5 VMA LSB. Ingrid Julin Dannfelt hade varit änka efter Matts 
Juhlin Dannfelt (1896–1971) i drygt tio år. I ett brev från hennes make till Carl Hamil-
ton 1967 finns en avsägelse från planeringsarbetet med mötena, men Ingrid fortsatte 
med mötesarbetet efter makens död. Matts Juhlin Dannfelt t. Carl Hamilton 11.1.1967 
2 VMA LSB.  
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stiftsadjunkt i Strängnäs), att han blivit kyrkoherde i Mjölby och inte såg 
sig ha möjlighet att fortsätta med många uppdrag vid sidan av sin tjänst, 
varför han avsade sig sin plats.1026  

Inför mötet 1985 menade planeringsgruppen att arbetsutskottet inte be-
hövde mötas på vårvintern som brukligt, och gruppen konstaterade i no-
vember 1984 att om kontakt behövdes finge sådan tas per telefon.1027  

Sammanfattningsvis var planeringsgruppens arbete och försök med att 
föryngra och generationsväxla inte framgångsrikt. Avgångarna var många 
och rekryteringen fungerade inte – de som inbjöds till att delta i arbetet 
avstod så gott som alla, trots att man gjorde flera försök. Det visar hur 
intresset för mötet hade sjunkit bland kyrkligt inriktade personer. Enligt 
Whettens organisationsmodell indikerar just bristande intresse en orga-
nisations nedgång. 1028  Planeringsgruppen gjorde upprepade försök att 
förnya sammansättningen och lyckades i ringa utsträckning få med några 
yngre invalda. 

Nedtrappning av annonsering 
Redan 1967 trycktes den sista annonsen i rikspressen för ett Medevimöte 
och drygt femton år senare upphörde annonseringen helt, även i kyrklig 
press.1029 Uppgifterna om hur planeringsgruppen resonerade i frågan om 
spridning av annonser och inbjudan till mötena är knapphändiga. Vid 
ett samrådsmöte 1970 framgår att inbjudningar med program skulle sän-
das ut under våren till alla som hade deltagit i något av de senaste tre 
mötena i Medevi.1030 Planeringsgruppen uppmuntrade till spridning till 
församlingsbor, släkt, vänner och bekanta och menade att de inte hade 
kunnat se att annonser i riks- och kyrkpress, SvD och Vår Kyrka, i det 
föregående hade resulterat i att deltagarantalet hade ökat.  

Mötet minskade successivt i såväl omfång som betydelse och intresset 
att initiera nya möten var svalt. Under planeringsgruppens samrådsmöte 
vid sommarmötet 1984 insåg gruppen att slutet närmade sig för mötena. 
Det ansågs då inte ens nödvändigt att ersätta de avgångna medlemmarna 
och i protokollet framgår också att gruppen hade beslutat sig för att inte 

                                                
1026 Örjan Wikmark t. Per-Olof Sjögren 28.1.1985 5 VMA LSB; Per-Olof Sjögren t. Ör-
jan Wikmark 31.1.1985 5 VMA LSB. 
1027 Protokoll 17.11.1984 5 VMA LSB. 
1028 Whetten 1980, s. 354–362.  
1029 ”Medevimötet 1967” SvD 18.6.1967. 
1030 Protokoll 10.10.1970 2 VMA LSB. 
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mer annonsera om mötet i Vår Kyrka, som 1982 hade bytt namn till 
Kyrkans Tidning.1031  

De sista organisatoriska förändringarna 1980–1985 
Arbetet med Vadstenamötet hade varit en ständigt föränderlig process. 
Den tämligen strikta ordning för organiserande som hade varat sedan 
1970-talets mitt skulle inte bestå. Som framgår av det föregående hade 
det blivit allt svårare att finna engagerade medarbetare och ledande per-
soner. Redan augusti 1980, i anslutning till sommarmötet, diskuterade 
planeringsgruppen ”mötets fortsatta tillvaro och utformning”.1032 I pro-
tokollet finns ingen skildring av diskussionen men beslutet på den punk-
ten innebar att gruppen skulle undersöka möjligheten att överföra en del 
av de praktiska arrangemangen av arbetet med mötet till brunnsled-
ningen på Medevi. Resultatet av detta skulle återrapporteras vid sam-
rådsmötet i oktober. Från den månaden finns en kopia på ett avtal mel-
lan ”Medevi Brunn och Vadstenamötet”.1033  

Det var en överenskommelse i ett antal punkter om vilka uppgifter Me-
devi brunn skulle ombesörja respektive vad Vadstenamötets planerings-
grupp hade ansvar för. Det framgår klart i avtalet att många av de upp-
gifter som planeringsgruppen och arbetsutskottet dittills hade skött inte 
längre skulle ligga på dem utan på brunnens administration. För att 
nämna exempel på Medevis nyvunna ansvarsområden: trycka program, 
ta emot anmälningar, trycka deltagarlista, skicka välkomsthälsning till 
anmälda, göra rumsfördelning, iordningsställa rum för bibelstudier och 
göra namnetiketter till samtliga deltagare. Ekonomiskt skulle brunnen 
enligt avtalet ta ansvar för hanteringen av kostnaderna för allt detta, in-
klusive ”ljus och blommor”, samt för kost och logi för planeringsgrup-
pens medlemmar och bibelstudieledare före mötet och detsamma för 
föredragshållare. Den ekonomiska aspekten ska förstås som att brunnen 
såg till att kostnaderna betalas, efter att anmälningsavgifter hade betalats 
in av deltagarna. Brunnen reglerade det ekonomiska direkt, i stället för 
att det som tidigare hade gått via mötets ekonomi.1034 

Planeringsgruppen för mötet hade i avtalet kvar sex punkter på sin an-
svarslista. Två av dem var allmänna och mötesspecifika: utarbetande av 
mötets innehåll och kallande av föredragshållare och bibelstudieledare. 

                                                
1031 Protokoll 10.8.1984 5 VMA LSB.  
1032 Protokoll 14–15.8.1980 4 VMA LSB. 
1033 Avtal, Medevi Brunn och Vadstenamötet 1980 4 VMA LSB. 
1034 Protokoll 15.11.1980 4 VMA LSB. 
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De fyra övriga punkterna var inriktade på arbetet på plats vid Medevi 
brunn: se till att personalen där fick uppgifter i tid, svara på frågor, vara 
behjälpliga med olika saker såsom rumsfördelning och ha en kontaktper-
son i mötesledningen.1035 

Den stora förändringen av mötena som blev oundviklig tog uppenbarli-
gen sin början i 1980-talets vikande intresse såväl för att arrangera dem 
som i fråga om deltagande. Man hade inte längre resurser och behövde 
samtidigt en professionalisering av uppgifterna. Vadstenamötet på Me-
devi brunn kan därmed sägas till slut gick från att vara ett kyrkligt möte 
där nästan allt ordnades av frivilliga krafter till att fungera som ett gäs-
tande arrangemang på en konferensanläggning. Bilden av minskad frivil-
lighet och ökad professionalisering förstärks av intrycket från protokollet 
från ett samrådsmöte med planeringsgruppen 1981, där det sägs att präs-
ter som medverkade i mötet med uppgifter ”bör ta ut ersättning” och att 
de som inte ville behålla pengarna ”kan skänka dem till mötet”.1036 Trots 
en vacklande ekonomi närmade sig planeringsgruppen tanken på att ar-
vodera bort frivilligheten i mötena.  

I och med den påtagliga organisatoriska förändringen blev också sam-
rådsmötena för planeringsgruppen enklare med färre detaljerade punk-
ter att avhandla. Nytt för samrådsmötet i november 1980 var att de ut-
såg en samordnare att hålla kontakten med Medevi brunn. Det blev det 
året Britta Bertil.1037 I och med det nya arrangemanget talades det inte 
heller om något arbetsutskott. Det tidigare etablerade arbetsutskottet 
bestod dock ytterligare en tid, även om det numerärt blev allt mindre.1038  

I november 1980 beslutade planeringsgruppen också att korta den kom-
mande sommarens Vadstenamöte med en dag. I stället för att börja på 
en onsdag beslutade man att börja en torsdag och att ha hemfärd direkt 
efter kyrkan och gudstjänsten på söndagen. Någon särskild orsak till för-
ändringen angavs inte i protokollet.1039 Detta mottogs dock inte odelat 
positivt av deltagarna. I samrådsmötet med planeringsgruppen i augusti 
uttryckte några deltagare sitt missnöje över det kortade mötet, även om 
det där förklaras med att en dags kortare möte hade minskat kostnaden 
betydligt för deltagarna. Trots kritiken beslutade gruppen sig för att för-
kortningen av mötet skulle prövas ett år till.1040 Saken diskuterades, med 

                                                
1035 Avtal, Medevi Brunn och Vadstenamötet 1980 4 VMA LSB. 
1036 Protokoll 7–8.8.1981 4 VMA LSB. 
1037 Protokoll 15.11.1980 4 VMA LSB. 
1038 Protokoll 7.11.1981 4 VMA LSB. 
1039 Protokoll 15.11.1980 4 VMA LSB. 
1040 Protokoll 7–8.8.1981 4 VMA LSB. 
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samma utfall, också på samrådsmötet i november med planeringsgrup-
pen.1041 

De större gudstjänsterna vid Vadstenamötena var under lång tid den in-
ledande kvällsgudstjänsten och den avslutande högmässan i församling-
skyrkan. Ofta brukade flera präster medverka, i olika uppgifter; en skötte 
altartjänsten, en annan skriftetalet och en tredje predikade. Återkom-
mande genom mötenas historia var pastor loci engagerad och från och 
med flytten till Medevi hade kyrkoherden i Västra Ny, den församling 
som Medevi geografiskt hörde till, en funktion i både den inledande och 
avslutande gudstjänsten. Inför mötet 1983 var dock situationen en an-
nan. I minnesanteckningarna från ett samrådsmöte i januari 1983 note-
ras att den första kvällsgudstjänsten skulle domprosten Lars Österlin 
svara för och högmässan på söndagen skulle biskop Lönnebo på samma 
sätt helt svara för.1042 

Sammanfattning om arbetsordningen inför mötena 
Arbetsordningen inför ett kommande verksamhetsår kom under den be-
handlade perioden 1960–1985 att genom praxis bli relativt fast, även 
om en uttunning av verksamheten skedde på 1980-talet. Vid mitten av 
1970-talet började planeringsgruppen också ha ett samrådsmöte i an-
slutning till sommarmötet för att dra upp inriktningen för arbetet inför 
kommande års möte. Mycket delegerades till arbetsutskottet att genom-
föra, sedan detta hade inrättats 1973. Någon gång under hösten, i okto-
ber eller november, ofta i samband med en Vadstenadag som hölls på 
olika platser, sammanträffade planeringsgruppen återigen och de som 
fått olika uppdrag återrapporterade till gruppen. Till detta möte revide-
rades även ekonomin för godkännande och för praktiskt genomförande 
delegerades då uppgifter till arbetsutskottet.  

I början av följande år, i januari eller februari, samlades arbetsutskottet, 
en funktion som hade kommit till 1973, för att överlägga och för att mer 
i detalj diskutera innehåll och utformning av mötesprogram. Då hade 
det också slutligt bestämts vilka bibelstudietexter som skulle användas 
under mötet. Några år träffades arbetsutskottet eller planeringsgruppen 
en gång till under våren, men oftast inte. De uppgifter som behövde 
genomföras fram till mötet var av sådan art att de inte behövde överläg-
gas om men bara genomföras.  

                                                
1041 Protokoll 7.11.1981 4 VMA LSB. 
1042 Minnesanteckning 17.1.1983 4 VMA LSB. 
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Samrådsmötet som ägde rum under sommarmötet i augusti fastställde 
inte bara inriktningen för det kommande årets möte utan stämde också 
av ekonomin. Gruppens medlemmar arbetade vidare enligt samma 
schema som innebar ett samrådsmöte vid en Vadstenadag i oktober eller 
november då de uppdaterade, eventuellt ändrade något och definitivt 
bestämde tema och önskade föredragshållare. Under hela planeringsti-
den höll planeringsgruppen regelbunden kontakt per telefon och brev.  

Samtidigt med att viss förenkling skedde i fråga om organiserandet och 
färre personer blev involverade kom också planeringsgruppens samman-
sättning att efterhand visa på hur det under perioden uppstod problem 
med generationsväxling.  

Den äldre generationen hade varit van att ordna saker ideellt, på frivillig 
bas. Präster, prästfruar och hemmafruar, såg sitt uppdrag i kyrkliga akti-
viteter som kall snarare än som profession. Under 1970-talet profession-
aliserades överlag yrken allt mer. Samtidigt infördes sådant som obliga-
torisk särbeskattning och daghem och det möjliggjorde kvinnors för-
värvsarbete i större utsträckning. Så gällde vid det här laget i fråga om 
Vadstenamötena att de yngre kvinnorna hade arbeten i samma mån som 
de yngre prästerna hade sin professionella yrkesroll. Resultatet blev att 
frivilligheten som den tidigare hade sett ut slutade att fungera som mo-
dell för mötena. Det var ett skäl till att generationsväxlingen i plane-
ringsgruppen innebar svårigheter.  

Ekonomi  
Det administrativa materialet i det efterlämnade arkivet ökar med tiden, 
vilket också gäller det som rör ekonomin. Det är först för denna mötenas 
sista period som det blir möjligt att få klart svar på frågan eftersom tidi-
gare, fram till senare hälften av 1960-talet, enbart ett knapphändigt så-
dant material är bevarat i arkivet. Därefter ökar det något, för att på 
1970- och 1980-talet bli omfattande. Det står även klart att ekonomin 
blev alltmer bekymmersam fram på 1980-talet. Källorna till möteseko-
nomin är planeringsgruppens dokumentation i protokoll och ekono-
miska sammanställningar, ibland budget, som någon i gruppen – ibland 
en kassör – har ordnat med och som ger en uppfattning i siffror om hur 
den ekonomiska utvecklingen tedde sig. Från 1967 fram till 1979 är den 
myckna ekonomiska dokumentationen, som nämnts, undertecknad av 
Einar Bertil.  

En återkommande punkt på dagordningen vid samrådsmötena var redo-
görelse för mötets ekonomi. Eftersom arbetslaget, planeringsgruppen, 
konstituerade sig själv fanns det inte något annat organ som granskade 
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verksamheten eller ekonomin, utan man skötte det inom gruppen. Vid 
ett samrådsmöte i februari 1968 redogjordes för räkenskaperna, samti-
digt som det meddelades att de hade ”granskats utan anmärkning”.1043 
Räkenskaperna hade granskats av två revisorer i Önnestad, där Bertils 
bodde.1044 Ett år senare uppger Einar Bertil i en skrivelse till planerings-
gruppen att han skulle överlämna mötets räkenskaper till revisorer i Ön-
nestad, som båda var ”kommunala och kyrkliga förtroendemän” och 
hade erfarenhet av att vara revisorer, sannolikt samma personer.1045 I pro-
tokollet från planeringsgruppens samrådsmöte i november 1968 konsta-
terades att utfallet efter sommarens möte tillsammans med aviserad pris-
höjning från Medevi brunn hade medfört att deltagaravgiften behövde 
höjas och antalet stipendiater begränsas, något som visar att det tidigare 
hade varit möjligt för några mindre bemedlade att ansöka om stipen-
dium för deltagaravgiften.1046 Det noteras i samma protokoll att reseer-
sättning utgått till föredragshållare och bibelstudieledare.  

Vid ett samrådsmöte för planeringsgruppen i oktober 1972, den första 
samlingen med gruppen sedan sommaren, redogjordes för den ekono-
miska ställningen. Där framgår att kassaboken fördes per kalenderår, 
men att gruppen hade beslutat att godkänna redogörelsen för räkenskap-
erna sedan förra årets samling på hösten. Det ekonomiska resultatet 
medgav att de kunde lämna ett bidrag om 1000 kronor till Medevi brunn 
i gåva för förbättringar i Brunnskyrkan. Vid det mötet fastställde grup-
pen budgeten för det kommande året.1047 Samma förfarande gällde även 
det följande året.1048 Ekonomin sköttes från år till år, och någon långsiktig 
plan fanns inte, varför den ekonomiska förvaltningen var sårbar. 1978, 
vid ett samrådsmöte med planeringsgruppen i samband med sommar-
mötet, konstaterade gruppen utan närmare analys att mötets ”ekonomi 
är mycket svag, och att det föreligger ett stort behov av rikliga kollekter 
vid årets möte.”1049 

Vid några tillfällen inkom donationer till Vadstenamötena; här kan ges 
några sådana exempel. År 1959 mottog planeringsgruppen en penning-
gåva att förvalta avsedda till att möjliggöra ”mindre bemedlade 

                                                
1043 Protokoll 3.2.1968 2 VMA LSB. 
1044 Redogörelse för 1967 års räkenskaper i sammandrag, revisionsrapport 30.1.1968 2 
VMA LSB. 
1045 Protokoll 3.2.1968 2 VMA LSB; Einar Bertil t. ”Kära Medevivänner och lagmedlem-
mar” 24.1.1969 2 VMA LSB; Einar Bertil t. Carl Hamilton 17.3.1968 2 VMA LSB. 
1046 Protokoll 11.11.1968 2 VMA LSB. 
1047 Protokoll 21.10.1972 3 VMA LSB. 
1048 Protokoll 13.10.1973 3 VMA LSB. 
1049 Protokoll 10.8.1978 3 VMA LSB. 
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personers” deltagande i mötena.1050 I en ekonomisk sammanställning från 
1967 noteras en gåva på 175 kronor, 1969 en på 2000 kronor och 1980 
nämns 1000 kronor som gåva för ”grundplåt till en stipendiefond för 
Vadstenamötet”.1051 Det var tydligen känt att mötets ekonomi över tid 
hade försämrats och att deltagandet hade blivit dyrare; stipendier för 
mindre bemedlade deltagare var säkert välkomna. 

Så småningom utsåg planeringsgruppen inom sig revisorer. 1978 står det 
i protokollet att Ingemo Aschan och Ingrid Juhlin Dannfelt, båda invol-
verade i planeringsgruppen, omvaldes till revisorer.1052 I augusti 1982 ut-
sågs nya revisorer för mötets räkenskaper. De förefaller inte ha varit en 
del av den innersta kretsen eller ingått i planeringsgruppen.1053 Samma 
personer hade fungerat som revisorer dessförinnan; en revisionsberät-
telse från våren 1982 är undertecknad av dem. Den var kritisk och visar 
att det inte var alltigenom god ordning på den ekonomiska delen av ar-
betet med mötena. ”Någon egentlig bokföring har vi ej sett till utan end-
ast en plastkasse med girobesked och några kvitton samt en svart plån-
bok med en penningsumma i, tvenne bankböcker och en kassabok förd 
fram t.o.m. de[n] 22 sept 1980”.1054  

Revisorerna betonade att kassaboken var exemplariskt förd fram till sep-
tember 1980 men därefter ”är obefintlig”, varför de tillstyrkte full an-
svarsfrihet endast fram till detta datum. Sedan följde revisorernas eko-
nomiska sammanställning för den resterande perioden. I protokollet från 
mötet där revisionsberättelsen föredrogs godkände planeringsgruppen, 
arbetslaget, ”skötsel och redovisning av ekonomin”.1055 Till protokollet 
finns Jan Åströms kassarapport bilagd. Det är en egenartat formulerad 
rapport i löptext. En nyckelmening till att förstå rapporten och reviso-
rernas bedömning är: ”Jag har pga en malign räkenskapsfobi inte skickat 
över papperen till postgirot, vilka skulle berättiga till ett förfogande över 
våra tillgångar.”1056 Revisorerna fick fortsatt förtroende vid samrådsmötet 
under hösten 1983, men då valdes också en suppleant för dem.  

Antydan till oro för ekonomin finns inom planeringsgruppen vid den här 
tiden. I januari 1981 uttrycktes en förhoppning om att kollekterna under 

                                                
1050 Protokoll 21.9.1959. 1 VMA LSB. 
1051 Räkenskapssammandrag 1967 9.11.1967 2 VMA LSB; Carl Hamilton t. ”Bäste bro-
der” [trol. Einar Bertil] 12.9.1969 2 VMA LSB; Einar Bertil t. Carl Hamilton 7.10.1969 
2 VMA LSB; Protokoll 14–15.8.1980 4 VMA LSB. 
1052 Protokoll 25.11.1978 3 VMA LSB. 
1053 Protokoll 6.8.1982 4 VMA LSB. 
1054 Revisionsberättelse för 1981 [bilaga till Protokoll 6.8.1982] 4 VMA LSB. 
1055 Protokoll 6.8.1982 4 VMA LSB. 
1056 Kassarapport 14.3.1982 [bilaga till Protokoll 6.8.1982] 4 VMA LSB. 
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mötet skulle kunna utgöra ett slags buffert för att subventionera delta-
garavgifterna.1057 

Under tiden Jan Åström var ”administrativ ordförande” för planerings-
gruppen ville han inte också fungera som kassaförvaltare, varför han av-
sade sig detta i augusti 1982. Läraren Ulla Brandt (1927–2015) utsågs i 
stället och var för sig utsågs Brandt och Åström att teckna mötets kon-
ton.1058 Till oktobermötet samma år redovisades kassarapporten inte i 
löptext utan följer en mer traditionell uppställning i spalter. I protokoll 
diskuterades ekonomin med några beslutspunkter. Det konstaterades att 
inte alla som hade nyttjat telefonen i Medevi hade betalat för sig, liksom 
att kostnaden för nattvardsvinet hade varit ”onödigt hög”. Som lösning 
på det förra problemet föreslogs en allmän påminnelse vid slutet av mö-
tet och som lösning på det senare att förvara överblivet vin till nästa 
tillfälle i stället för att köpa nytt.1059 

Vid planeringsgruppens samrådsmöte under mötet 1983 upptogs en vä-
sentlig del av tiden av att diskutera ekonomin. Inför det årets möte hade 
gruppen tidigare beslutat om att utöver vanlig deltagaravgift i förväg ta 
ut en anmälningsavgift på 100 kronor (c:a 250 kronor år 2019) för att 
täcka en del av omkostnaderna. Två problem verkade dock detta vålla: 
dels räckte inte summan till det den var tänkt för, dels var en del delta-
gare missnöjda över att det inte hade varit tydligt varför de skulle betala 
två olika avgifter.1060 Gruppen bestämde att underskottet skulle bekostas 
ur det överskott som ännu fanns tillgängligt i mötets kassa från tidigare, 
men man påtalade samtidigt att det fanns underskott kvar från föregå-
ende år. Vid samma möte beslutades också att undersöka möjligheten 
till bidrag från Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS), vilket sedan togs 
upp på samrådsmötet under oktober. I januari 1984 finns noterat i pro-
tokollet att mötet var välkommet att hållas på Medevi brunn, men att 
avgiften hade höjts. Dock beslutade arbetsutskottet att det överskju-
tande beloppet tills vidare skulle belasta möteskassan och att man skulle 
försöka få bidrag från SKS.1061 I planeringsgruppsprotokoll från sommar-
mötet 1984 framgår att SKS då hade beviljat ett visst bidrag till mötet – 
40% av arvoden och reseersättning för föredragshållare.1062 

                                                
1057 Osign., sannolikt Ingemo Aschan t. Britta Bertil 19.1.1981 4 VMA LSB. 
1058 Protokoll 6.8.1982 4 VMA LSB. 
1059 Protokoll 23.10.1982 4 VMA LSB. 
1060 Protokoll 5.8.1983 4 VMA LSB. 
1061 Minnesanteckningar 23.1.1984 5 VMA LSB. 
1062 Protokoll 10.8.1984 5 VMA LSB.  



 299 

En annan viktig ekonomisk aspekt, utom gruppens kontroll, berörde Me-
devi brunn. Det konstaterades att brunnen hade dålig ekonomi, varför 
det till och med var osäkert om mötet 1984 kunde hållas där. Gruppen 
bestämde sig dock för att planera som om det vore möjligt.1063 Vid sam-
rådsmötet under oktober följdes detta upp och i protokollet noteras att 
frågan om brunnens drift var osäker. Gruppen diskuterade alternativa 
platser, utan att i protokollet nämna dem, men delegerade till arbetsut-
skottet det stora beslutet att om det inte vore möjligt att vara på Medevi 
i stället hitta en annan plats och om även det fallerade – avlysa mötet.1064 
Vid detta samrådsmöte konstaterades att det då ännu var oklart om Me-
devi brunn hade några ekonomiska krav kvar på mötet, men att det i så 
fall skulle röra sig om mindre belopp. Ett viktigt beslut fattades om del-
tagaravgiften, nämligen att avsätta 2000 kronor till att på lämpligt sätt 
sänka sommarmötets deltagaravgift. Det kom dock att visa sig att det 
inte var helt enkelt att förhandla med Medevi brunn i fråga om kostna-
der, med mindre än att brunnen fick färre uppgifter och mötesarrangö-
rerna flera.1065 Från 1980 hade nämligen som redovisats i avsnittet om 
organiserande åtskilliga uppgifter skötts av brunnen för mötenas räkning, 
men den avtalade ordningen hade nu upphört och planeringsgruppen 
hade behövt återta några av sina tidigare uppgifter. 

Vid presentationen av det ekonomiska läget i augusti 1984 ansåg plane-
ringsgruppen att det såg stabilt ut; kassaförvaltaren Ulla Brandt bevilja-
des därför ”full och tacksam ansvarsfrihet”. Det läget skulle dock inte 
bestå. Samma månad, 20 dagar senare, skrev Per Olof Sjögren till en 
annan medlem i planeringsgruppen, Åke Brandt som var gift med kassa-
förvaltaren Ulla Brandt, om ekonomin. Där skriver han:  

Vi är väl alla lika chockade av hur lite pengar vi har kvar i kassan, men 
det är ju inget annat att göra än att betala. Men det är klart att vi får ta 
oss en allvarlig funderare på hur fortsättningen skall klaras av. Några sub-
ventionerade anmälningsavgifter kan det dock inte bli tal om. Vi har ju 
helt enkelt inga pengar till det. Och fortsättningen blir ju helt beroende 
av vad en ny ledning på brunnen ställer för villkor.1066 

Det ekonomiska läget för mötets fortlevnad var överhuvudtaget, inte 
bara på Medevi brunn, under stor press. Britta Bertil skrev om detta till 
planeringsgruppens ordförande och kassör och avslutade förhoppnings-
fullt: ”Låt oss nu inte tappa modet utan lita på att vår himmelske Far är 

                                                
1063 Protokoll 5.8.1983 4 VMA LSB. 
1064 Protokoll 8.10.1983 4 VMA LSB. 
1065 Protokoll 10.8.1984 5 VMA LSB.  
1066 Per Olof Sjögren t. Åke [Brandt] 30.8.1984 5 VMA LSB. 
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med oss och med förenade krafter lösa våra ekonomiska problem.”1067 
Inför 1985 års mötesplanering var den ekonomiska frågan högst levande, 
och vid planeringsgruppens samrådsmöte i november fortsatte diskuss-
ionen. Gruppen konstaterade att de hade fått löfte om att mötet skulle 
kunna hållas på Medevi brunn även det kommande året, om än med en 
viss prishöjning. Det ekonomiska läget inför detta var dock besvärligt. I 
protokollet står att möteskassan innehöll drygt 3000 kronor efter att 
brunnen hade sänt en restnota på 8000 kronor från sommarens möte. 
För att klara kommande års möte beslutade därför gruppen om några 
åtgärder: att bibelstudieledarna inte skulle träffas en dag före mötet, att 
dyra föredragshållare skulle undvikas samt att mötesprogrammet och 
deltagarlistan skulle framställas genom billigare kopiering.1068 

Ekonomin var ett bekymmer ju närmare sommarmötet 1985 kom. Britta 
Bertil konstaterade exempelvis i början av juli att hon ensam skulle få 
lov att sköta alla mötesförberedelserna på plats, för att inte dra på onö-
diga kostnader, och att hon hade sett till att bibelstudieledarna inte be-
hövde vara på plats en dag före.1069 Allt för att hålla nere kostnaderna 
och varken göra ”trogna deltagare” besvikna eller sätta brunnen ”i kläm”. 

Mötenas ekonomiska förvaltning hade kommit att skötas med ett jäm-
förelsevis informellt förfarande. En person i planeringsgruppen var ut-
sedd ”räkenskapsförare”, som redovisade ekonomin, medan planerings-
gruppen godkände arbetet. Förfarandet är ett exempel på hur okonvent-
ionellt arbetssättet med mötena fortfarande var även om redovisningen 
hade blivit mer kontrollerande under de senare åren. Allt som gällde 
ekonomins handhavande var grundat på individers initiativ och insats, 
ända fram tills mötena upphörde. Samtidigt blev på det sättet ansvaret 
tungt när ekonomin blev sämre. Det bidrog i hög grad till de växande 
svårigheterna att hålla liv i mötesverksamheten. 

Medverkande  
Under hela undersökningsperioden 1960–1985 är de tryckta inbjudning-
arna och programmen inte som tidigare till och med 1958 underskrivna 
av en serie namn, utan enbart med ordet ’laget’, uttryckt på olika sätt. 
’Vadstenalaget’, ’arbetslaget’ och ’laget’ är de varianter som förekom-
mer; mot slutet av mötenas historia nämns inte alls någon undertecknad 

                                                
1067 Britta Bertil 20.8.1984 5 VMA LSB. 
1068 Protokoll 17.11.1984 5 VMA LSB. 
1069 Britta Bertil t. Ingemo Aschan 4.7.1985 5 VMA LSB. 
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avsändare. Därför är frågan om arrangörer för perioden mest en allmän 
fråga om hur arbetet organiserades, snarare än att identifiera enskilda 
personer som stod bakom mötena. De personer med namn som däremot 
framträdde uttryckligen i annonsering och program var föredragshål-
larna och de som medverkade i gudstjänsterna. Precis som gäller för un-
dertecknarna vid tidigare möten ger namnen på medverkande en upp-
fattning av vad för typ av möte det var fråga om och vad det skulle 
handla om. Namnen kan ge signaler både till sin samtid och i efterhand 
var på den kyrkliga kartan mötena kan placeras. Därför är det lämpligt 
att ge en översikt över dem som nämns, även om inte alla som medverkar 
kan redovisas här.1070 

I det tryckta programmet som ingick i inbjudan förändrades uppställ-
ningen över tid när det gäller information om de medverkande. Vissa år 
framgår vem som ska hålla föredrag under vilken rubrik, andra år finns 
de olika föredragsrubrikerna med i programmet men utan namn. Då 
finns oftast en formulering längst ned om att personer har lovat eller 
kommer att medverka, följd av en förteckning med en handfull namn. 
Därför går det här inte att göra skillnad på i vilket avseende personer 
medverkar, utan enbart det faktum att de omnämns som utlovade med-
verkande i programmet gör att de räknas som medverkande i detta av-
snitt.  

Efter några allmänna noteringar om sådana personer som medverkade i 
kraft av sina funktioner vid periodens möten samt några särskilda kate-
gorier kommer här, i likhet med hur redovisningen har genomförts för 
den förra perioden 1947–1959, befintligt material att undersökas utifrån 
tre huvudkategorier. Det handlar inledningsvis om vilka de mest fre-
kventa medverkanden var, sedan dels om medverkande i fem mötesex-
empel och dels om vilka biskopar som deltog.  

De mest frekventa medverkande  
Två personer medverkade nära nog ständigt vid mötena, varav den ene 
de facto utgjorde en personlig institution och den andre medverkade i 
kraft av sin funktion. Det handlar här om Carl Hamilton respektive pas-
tor loci, kyrkoherden i Västra Ny. Precis som tidigare hade Hamilton en 
särställning som medverkande i Vadstenamötena även i den här peri-
odens aktuella Medevimöten. Under nära nog hela mötenas historia, från 

                                                
1070 Medevimötet 1960–1961 [inbjudan] 1 VMA LSB; Medevimötet 1962–1971 [inbju-
dan] 2 VMA LSB; Medevimötet 1972–1978 [inbjudan] 3 VMA LSB; Medevimötet 
1979–1983 [inbjudan] 4 VMA LSB; Medevimötet 1984–1985 [inbjudan] 5 VMA LSB. 
I bilaga 3 förtecknas överskådligt de medverkande per undersökningsperiod.  
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åtminstone 1945 och fram till sin död 1977 var han inledningstalare på 
första möteskvällen. Under den här perioden medverkade han vid 17 
möten, till vilket kan läggas 12 gånger under perioden dessförinnan. Oö-
verträffade 29 gånger under mötenas historia medverkade Hamilton i 
programmet enligt de tryckta mötesinbjudningarna. Hans engagemang 
gick långt utöver något tjänsteåliggande eller förväntad plikt, särskilt som 
han lämnade sin stol som landshövding i Östergötlands län redan 1956 
och därefter stadigvarande bodde på Boo slott utanför Hallsberg. Hans 
efterträdare som landshövding, Per Eckerberg (1913–1990), medver-
kade aldrig vid något Vadstenamöte.  

Kyrkoherden i Västra Ny, den församling dit Medevi hörde, hade den 
ständiga uppgiften att hälsa mötesdeltagarna välkomna med ett inled-
ningsanförande den första möteskvällen. Denna lokala markering var 
helt i anslutning till decorum inom Svenska kyrkan: den lokale kyrkoher-
den hade en självklar funktion i kyrklig verksamhet i hans församling. 
Därför var samarbetet med kyrkoherden i Västra Ny av betydelse för 
Vadstenamötet under dess tid i Medevi. Kyrkoherden David Westerlund 
(1921–1982) var den av alla lokala kyrkoherdar i Västra Ny som med-
verkade flest gånger under tiden i Medevi, nämligen 13, från 1969 till 
sin död 1982, och efter honom medverkade inte pastor loci. I en minnes-
teckning över Westerlund framhålls hans glädje över Medevimötena och 
särskilt den plats som bibelstudierna fick i dessa.1071 Hans personliga en-
gagemang i mötena märktes också i planeringsgruppen. När han hade 
avlidit 1982 beskrevs förlusten som svår för mötet.1072  

Inför en träff med planeringsgruppen 1974 noterade Einar Bertil, som 
vid tillfället fungerade som sekreterare, att talare vid mötets öppnande 
1975 självklart skulle vara Carl Hamilton och David Westerlund, ”men 
det bör väl dock beslutas”.1073 Hamilton och Westerlund uppfattades så-
ledes som självklara vid mötets öppnande och deras ställning var inte en 
fråga för diskussion. 

När det gäller övriga medverkande under perioden 1960–1985 ökade 
gradvis antalet som bara medverkade en gång och gruppen av frekvent 
medverkande blev mindre. Det totala antalet medverkande för de 26 
möten som ägde rum under åren 1960–1985 råkar vara exakt detsamma 
som för föregående 20, nämligen 77 personer. Av dessa medverkade en 

                                                
1071 Sköld 1985, s. 80f. 
1072 Britta Bertil t. ”Kära alla vänner i Vadstenalaget!” 19.3.1982 4 VMA LSB. 
1073 Föredragningslista, lagmöte 23.11.1974 3 VMA LSB. 
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majoritet, 64 personer, bara under den nu aktuella perioden och av dem 
medverkade 44 endast en gång.  

Förutom de tidigare nämnda Hamilton och Westerlund kan biskoparna 
Bo Giertz och Sven Danell nämnas som ofta medverkande. Deras namn 
förekommer under den aktuella perioden elva respektive fem gånger och 
totalt med tillfällen utöver denna period tretton respektive tolv. Deras 
långvariga engagemang började innan de blev biskopar och varade ända 
in i deras tid som emeriti. Två andra medverkande som också ofta var 
engagerade i mötesarbetet som arrangörer och delar av planeringsgrup-
pen var kyrkoherdarna Nils Oderstam och Berndt Bäcklund. De med-
verkade i tio respektive fem möten, eller sammanlagt med föregående 
period vid tretton respektive åtta möten.  

De övriga fem som medverkade vid fyra eller fem möten men endast 
under denna period var präster och en av dem stiftets egen biskop Rag-
nar Askmark (1914–1983); han var aktiv vid fyra möten. De präster som 
medverkade under perioden var Herbert Ekarp (1909–1984, slutligen 
komminister i Kisa) i Västra Ny, Yngve Iverson direktor på Ersta, Gun-
nar Meijer, och domprosten i Göteborg Per-Olof Sjögren. De två sist-
nämnda var också engagerade i mötena som arrangörer i planeringsgrup-
pen.  

Ett par personer ytterligare som var med i mötena sammanlagt mer än 
tre gånger kan också nämnas. Den norske prästen Herman Laading med-
verkade vid fem tillfällen utspritt mellan 1953 och 1971. Biskopen i 
Västerås John Cullberg medverkade fyra gånger, första gången som aktiv 
biskop 1951 och sedan vid ytterligare tre möten, varav det sista 1970, 
då han var emeritus.  

De biskopar som medverkade från 1960 och framåt var främst pension-
erade och hade redan tidigare, i aktiv tjänst, medverkat i mötena. Den 
pensionerade Göteborgsbiskopen Bo Giertz var frekvent föredragshål-
lare och bibelstudieledare i mötena från 1970-talets början. Han hade 
medverkat i mötena redan på 1940-talet, då han var komminister i Lin-
köpings stift, men gjorde det inte under sin aktiva tid som biskop i Gö-
teborg 1949–1970. Giertz behandlas utförligt ovan i avsnittet om kon-
flikter i arbetet med mötena. 

På en särskild punkt sker från 1970-talet en viss förändring i fråga om de 
medverkande. Under de tidigare undersökningsperioderna medverkade 
inte personer från andra samfund som talare, men under dessa senare 
decenniers möten finns åtminstone tre exempel på sådana, alla från 
Svenska Missionsförbundet och alla verksamma som lärare i olika organ 
i förbundet. Pastor Nils Tägt, som var känd bibellärare och kristen 
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författare, uppträdde i mötet 1976.1074 Tägts medverkan mottogs, som 
visats, inte odelat positivt. Två år senare, 1978, finner vi folkhögskollä-
raren och författaren Gunlög Järhult (1914–2000) som medverkande.1075 
Och ytterligare två år senare, 1980, medverkade pastorn Sture Claar (f. 
1929) som bland annat en tid var lärare på Betelinstitutet i Orsa.1076 
Dessa tre personers aktiva närvaro visar på en väsentlig attitydförändring 
inom mötena. Bibelstudiet, som hade en given plats i mötena, var troli-
gen det som förenade deltagare i mötena med de medverkande från 
Missionsförbundet. 

Genom mötenas hela historia var fördelningen mellan män och kvinnor 
ojämn bland dem som medverkade. Sammanlagt under perioden med-
verkade 12 kvinnor, eller omkring 15 procent av det totala antalet med-
verkande. Det kan jämföras med att det omvända vanligen gällde för 
mötesdeltagarna – upp emot 80 procent av dessa var kvinnor. Av tre 
under perioden medverkande kvinnor var det två som återkom mer än 
en gång. En av dem var dominikansystern Catharina Broomé (1923–
2007) vid mötena 1979 och 1981; hon var känd som en kristen kultur-
personlighet.1077  

Det enda exemplet på icke namngivna medverkande är likaså kvinnor: i 
mötet 1976 finns i inbjudan uppgiften om att ”två Mariadöttrar” skulle 
medverka. De som avses var två systrar från kommuniteten i Vallby, 
Enköping, ett kloster inom Svenska kyrkan.1078  

Övriga medverkande 
Programmen för mötena är till sin utformning lika, men skiljer sig åt vad 
gäller teman och medverkanden. Fem möten har här valts som exempel 
med någorlunda spridning över undersökningsperioden, två per helt årt-
ionde och ett för 1980-talet: 1962, 1967, 1972, 1979 och 1984. Det går 
inte att hävda att det är någon större skillnad över tid i fråga om de in-
bjudnas ställning i kyrkligt avseende; de som medverkar i mötena mot 
slutet är inte mindre kända namn än tidigare. Det är viktigt att inte bara 
se de enskilda personerna, utan framför allt att få en bild av 

                                                
1074 Medevimötet 1976 [inbjudan] 3 VMA LSB; Biografiskt album för Svenska Missions-
förbundet 1964, s. 331. 
1075 Medevimötet 1978 [inbjudan] 3 VMA LSB. 
1076 Medevimötet 1980 [inbjudan] 4 VMA LSB; Biografiskt album för Svenska Missions-
förbundet 1964, s. 182. 
1077 Medevimötet 1979 [inbjudan] 4 VMA LSB; Medevimötet 1981 [inbjudan] 4 VMA 
LSB. 
1078 Laghé 2004. 
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sammansättningen av medverkande vid varje enskilt möte, vilket kan 
säga något som mötena som helhet.  

Den vid mötena givna ordningen att ha lokala präster, företrädesvis kyr-
koherden i Västra Ny, som talare vid mötets inledning bestod nästan 
ända tills mötena upphörde. De fem möten som är behandlade här hade 
tre olika präster från Västra Ny som medverkande; dessa tre var också 
de enda lokala präster som medverkade upprepade gånger från 1962 och 
framåt. Dessa var Gösta Samuelsson (1903–1996, slutligen kyrkoherde 
i Godegård), Herbert Ekarp och David Westerlund.1079 Samuelsson och 
Ekarp medverkade vid inalles tre respektive fyra möten. David Wes-
terlund var, som nämnts, den siste kyrkoherden i Västra Ny som med-
verkade i sin egenskap av pastor loci, under en lång svit av år, 1969–
1981.1080 Efter Westerlunds död 1982 tillträdde Inger Sköld (f. 1935, 
slutligen kyrkoherde i Västra Ny och Godegård, prost) som kyrkoherde 
i församlingen. I och med henne bröts traditionen att kyrkoherden i 
Västra Ny medverkade vid inledningen av mötet. Om det berodde på 
hennes inställning eller på mötesarrangörernas eventuella inställning till 
kvinnor som präster framgår inte. I minnesanteckningarna från plane-
ringsgruppen 1983 konstaterades enbart att Inger Sköld låtit meddela att 
hon ”under mötesdagarna enbart vill vara med som deltagare och åtar 
sig inga som helst uppgifter som varande präst i församlingen”.1081 Sköld 
finns dock inte upptagen på deltagarlistan 1983.1082 Vid de sista fyra mö-
tena, 1982–1985, hölls inledningstalet av olika präster.  

Samlingen av sex medverkande i 1962 års möte ger inte några nyheter 
eller personer som sticker ut – alla förutom pastor loci hade varit med 
tidigare. Fortfarande var det liksom tidigare fråga om övervikt av åter-
kommande medverkande. I programmet stod för sista gången på några 
år stiftets biskop Ragnar Askmark; det skulle sedan dröja till 1972 innan 
han återvände. 1083  Förutom Carl Hamilton medverkade därutöver 

                                                
1079 Gösta Samuelsson var kyrkoherde 1962–1969 i det 1962 nybildade Godegårds-V 
Ny pastorat efter att ha varit komminister i Godegård. Ericsson 1997b, s. 126–128. Vid 
nästan samma tid, 1962–1968, var Herbert Ekarp kyrkoadjunkt i V. Ny. Skiöld 1985, s. 
142f. Under perioden 1962 till och med 1968 medverkar både Samuelsson och Ekarp, 
som inledningstalare. Samuelsson tre gånger (1962, 1965 och 1968) och Ekarp fyra 
(1963–64, 1966–67).  
1080 Sköld 1985, s. 80f. 
1081 Minnesanteckning 17.1.1983 4 VMA LSB. 
1082 Medevimötet 1983 [deltagarlista] 4 VMA LSB. 
1083 Medevimötet 1962 [inbjudan] 2 VMA LSB. Askmark deltog i mötena 1960–1962 
för att sedan endast återkomma vid ett tillfälle till, 1972, före sin pensionering 1980. 
Under sina 21 år som biskop i Linköping deltog han vid fyra möten. Före sin långa tid 
som biskop hade Askmark hunnit med att vara verksam som docent i praktisk teologi 
och kyrkorätt i Lund och domprost i Göteborg. Askmarks omfattande teologiska arbete 
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biskopen i Skara Sven Danell, Linköpingsprästen Gunnar Meijer och 
Göteborgsprosten Nils Oderstam. De tre sistnämnda återkom, men spo-
radiskt, vid periodens möten som arrangörer, medverkande och delta-
gare. Att 1962 års sammansättning av medverkande var så begränsad kan 
tänkas bero på att man inte längre tänkte på det som särskilt viktigt att 
orientera mötena åt den ena och den andra kyrkliga riktningen. Det var, 
som diskuterats ovan, en följd av den försiktighet som mötesverksam-
heten redan visat inför frågan om kvinnors tillträde till prästämbetet.1084  

Vid mötet 1967 var däremot spännvidden påtagligt större mellan sju 
medverkande. En av dem var den kände liberale och kontroversielle 
prästen Ludvig Jönsson, som vid tiden var verksam inom Stiftelsen Ar-
betsetik.1085 En annan var kyrkoherden i Vikingstad, Karl-Einar Sperens 
(1914–1996), som stod i den högkyrkliga traditionen med traditionell 
bekännelsetrogen förkunnelse.1086 Den tredje att placera in i detta sam-
manhang är psykologen och prästen vid Sophiahemmet Göran Bergs-
trand (1930–2017, slutligen leg. psykoterapeut), som i sin profession 
befann sig i gränslandet mellan psykoterapi och själavård.1087 Därutöver 
medverkade förutom pastor loci Herbert Ekarp även Carl Hamilton, 
prästerna Berndt Bäcklund och Nils Oderstam. De tre sistnämnda hade, 
som redan har nämnts, varit med vid mötena länge och även ofta funge-
rat som arrangörer. 1967 års möte är ett av få som inte hade någon med-
verkande biskop – ordningen med att stiftets egen biskop medverkade 
hade brutits redan efter 1962 års möte. 

När det gäller mötet fem år senare, 1972, pekar återigen kombinationen 
av medverkande inte i någon särskild riktning. Bo Giertz återkom regel-
bundet till mötena som medverkande från och med föregående år. Han 
var dock inte ensam biskop vid mötet 1972, eftersom stiftets biskop Rag-
nar Askmark då medverkade för fjärde och sista gången. År 1972 var 

                                                

kulminerade i kyrkohandbokskommitténs arbete. Han är svår att karaktärisera utifrån 
någon kyrkogeografi, men framstår som en samhällstillvänd grundligt bildad teolog, som 
betonade enheten mellan bekännelseskrifterna och Luthers arbete. I en minnesteckning 
över Askmark hävdas att han läste bekännelseskrifterna i en reformatorisk kontext, me-
dan högkyrkligheten läste dem i en allmänkyrklig kontext. E. Nilsson 1985a, s. 5–23; 
Jarlert 2010, s. 90–93. 
1084 Frågan har behandlats i avsnittet Kvinnliga präster i kapitel 5. 
1085 Ludvig Jönsson har beskrivits med orden ”Som präst framstod Jönsson ofta som li-
beral och kontroversiellt utmanande i sitt agerande och i sin förkunnelse.” 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ludvig-jönsson. Även Lundgren 
1983. Ludvig Jönsson deltog i tre Vadstenamöten: 1958, 1960 och 1967. 
1086 O. Bexell 1996, s. 125f; Facks 1997, s. 117f. Karl-Einar Sperens medverkade endast 
vid detta möte. 
1087 Sjöström & Sundin ”Göran Bergstrand” i UNT 6.2.2017; Bengtsson 2019, s. 329–
330. Bergstrand skulle komma att medverka även vid påföljande möte, totalt medver-
kade han alltså vid två möten.  
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första gången som författaren Ylva Eggehorn medverkade, vilket hon se-
dan också skulle göra 1977.1088 En annan förstagångsmedverkande var 
kyrkoherden Hans Göran Karlsson (1934–2007, slutligen kyrkoherde i 
Vreta kloster).  

Om mötet 1979 kan följande sägas. Personer från andra trossamfund 
förekom sällan i mötena, även om det som nämnts fanns exempel på 
medverkande från Svenska Missionsförbundet. Just 1979 medverkade 
en person som ovan nämnts som en av få kvinnor i sådant sammanhang. 
Det var, som nämnts ovan, dominikansystern Catharina Broomé.1089 Hon 
skulle också komma att medverka i ytterligare ett möte, 1981. För tre 
personer vid mötet 1979 var det dock fråga om engångstillfällen. Det 
gällde kyrkoherden i Vadstena, Göran Grefbäck (f. 1925) och invand-
rarläraren Kerstin Juliusson (1920–1982) i Vallentuna, samt domkyrko-
komministern i Göteborg Harry Wiklander (1926–2012). Slutligen åter-
kom tre andra välkända vid detta möte, förutom den lokale kyrkoher-
den: prästerna Yngve Iverson och Nils Oderstam samt biskop Bo Giertz 
.1090  

Vid det sista möte som har valts som exempel här, 1984, förefaller mer-
parten av de medverkande ha varit orienterade i en gemensam kyrklig 
riktning; högkyrklighet i någon form. Tre av de medverkande var Bo Gi-
ertz, Per-Olof Sjögren och direktorn för Sigtuna lekmannaskola Carl 
Henrik Martling (1925–2017, slutligen överhovpredikant). Alla dessa 
tre var eller hade varit engagerade i olika högkyrkliga och traditionellt 
orienterade sammanhang, såsom arbetsgemenskapen Kyrklig Förny-
else.1091 Sjögren var vid tillfället också involverad i mötenas planerings-
grupp. De två övriga vid mötet, sjukhusprästen vid Ersta Bertil Anders-
son (1924–1999) och kyrkoadjunkten teol.dr Örjan Wikmark förefaller 
inte ha varit orienterade i någon särskilt kyrklig riktning. Wikmark var 
också känd från mötena genom att han under en tid ingick i planerings-
gruppen.  

Det är alltså en ojämn skara av återkommande och nya personer som 
medverkade i mötena under sista perioden och deras tillhörighet till 

                                                
1088 Ylva Eggehorn skriver om sin medverkan i mötena: ”Jag uppfattade mötet som ’klas-
siskt kristet’ med en liten dragning åt högkyrklighet och var förvånad att de gav så mycket 
talarutrymme till en kvinna som dessutom var ung och lekman.” Ylva Eggehorn t. And-
reas Wejderstam 26.4.2018 [e-post] hos förf. 
1089 http://www.skbl.se/sv/artikel/CatharinaBroome (läst 23.10.2019, kl. 16.33) 
1090 Medevimötet 1979 [inbjudan] 4 VMA LSB. 
1091 Sandahl 2010, s. 222f; 150ff.  
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kyrkliga inriktningar är inte entydig; utfallet vid varje enskilt möte verkar 
på den punkten ha varit ganska slumpartat.  

Biskopar i mötena 
Under de undersökta tidigare perioderna fanns nästan alltid någon eller 
några biskopar på plats vid mötena, och de deltog då även i förberedel-
searbetet. Som tidigare har framhållits bidrog den biskopliga närvaron 
till mötenas legitimitet i det att en hög, kyrklig företrädare med sitt 
namn, sin titel och sitt medverkade markerade mötenas hemort inom 
Svenska kyrkan. Det blev mindre tydligt under mötenas senare år. 

Den tjänstgörande biskopen i Linköping var som redan har konstaterats 
nära nog ständigt med vid mötena. Under mötenas allra sista år föränd-
rades biskoparnas personliga engagemang i mötena. Vid några enstaka 
tillfällen medverkade då någon aktiv biskop men ingen tog del i arbetet 
med mötena. Följande biskopar deltog.1092  

Under hela undersökningsperioden, 1960–1985, medverkade sju bisko-
par, men i helt olika omfattning. De var de tjänstgörande Linköpingsbis-
koparna Ragnar Askmark (1914–1983) och Martin Lönnebo (f. 1930), 
den tjänstgörande Skarabiskopen Helge Brattgård (1920–2007) samt de 
pensionerade biskoparna John Cullberg (Västerås), Sven Danell (Skara), 
Bo Giertz (Göteborg) och Helge Fosseus (1912–2003, Mapumulo Na-
tal, Sydafrika). Vid några tillfällen under perioden medverkade fler än 
en biskop. De biskopar som nämnts här kan inte sägas ha haft någon 
gemensam teologisk eller kyrklig inriktning.  

När det gäller graden av närvaro vid mötena fanns det skillnader. De 
tjänstgörande Linköpingsbiskoparna Askmark och Lönnebo medverkade 
endast i mötets högmässa på den under tiden för mötet infallande sön-
dagen men därutöver inte med någon särskild programpunkt. Askmark 
deltog vid två av fyra tillfällen i hela mötet, 1960 och 1962.1093 Lönnebo 
deltog i hela mötet det år han var med, 1982.1094  

Askmark medverkade under sina år som Linköpingsbiskop, 1959–1980, 
vid de första mötena, men av okända skäl inte från och med 1963. År 
1968 frågade planeringsgruppen honom på nytt om han kunde med-
verka i Vadstenamötet 1969, men han meddelade att det av tidsskäl inte 

                                                
1092 För en översikt, se bilaga 4: Medverkande biskopar. 
1093 Medevimötet 1960 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Medevimötet 1961 [deltagarlista] 1 
VMA LSB; Medevimötet 1962 [deltagarlista] 2 VMA LSB; Medevimötet 1972 [delta-
garlista] Ö:II MBA VaLA. 
1094 Medevimötet 1982 [deltagarlista] 4 VMA LSB. 
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var möjligt.1095 Några år senare, 1972, fick Askmark på nytt frågan och 
meddelade att han kunde komma och ta ansvar för högmässan på sön-
dagen under det årets Medevimöte. Askmark skrev då att han särskilt 
uppskattade att hans dittillsvarande nej på förfrågan inte hade avskräckt 
planeringsgruppen från att fortsätta att bjuda in honom.1096 Askmark 
kom dock inte mer till Medevimötena. 

Biskoparnas aktiva insatser vid mötena varierade. Som tidigare har fram-
hållits var mötena alltid förlagda så att en söndag inföll under dagarna 
och då firades högmässa med nattvard i Västra Ny kyrka, kyrkan i den 
församling som Medevi brunn geografiskt hörde till. Av 26 högmässor 
predikade en biskop i tolv av dem. Askmark predikade i mötets söndags-
högmässa vid fyra tillfällen, 1960–1962 och 1972, och Lönnebo 1982.1097  

Det var inte ovanligt att biskoparna också medverkade med att hålla fö-
redrag. Lönnebo hade medverkat i Vadstenamötet vid något enstaka till-
fälle innan han blev biskop och i arkivmaterialet från planeringsgruppens 
förberedelsearbeten finns, som nämnts, spår av att gruppen försökte in-
volvera honom i arbetet. Han hade varit inbjuden till mötena flera år än 
det enda vid vilket han talade som biskop. I protokollet för planerings-
gruppens träff under sommarmötet 1984 finns en hälsning från Lönnebo 
till mötet och gruppen. I hälsningen beklagar han att inte kroppsligen 
kunna vara med, men han vill hälsa dem välkomna till brunnen, ”det 
anrika mötet vid Brunnen som varit och är till så stor välsignelse för 
många”.1098 Därefter citerar biskopen Joh. 4:14, om livets källa, och ut-
trycker förhoppningen ”Må den Källan flöda på nytt inom er dessa da-
gar.”1099 

Sven Danell medverkade i Medevimötena vid fem tillfällen under peri-
oden, mellan åren 1962 och 1978, varav fyra gånger efter sin pensioner-
ing som biskop i Skara 1969. Danell hade varit delaktig ända sedan mö-
tenas första tid på 1940-talet, långt innan han blev biskop, i arbetet. Un-
der den senare perioden predikade han både i mötets högmässa två 
gånger och höll föredrag fem gånger, vilket visar på ett personligt intresse 
för mötena. 

                                                
1095 Ragnar Askmark t. Carl Hamilton 13.12.1968 2 VMA LSB. 
1096 Ragnar Askmark t. Carl Hamilton 3.3.1972 3 VMA LSB. 
1097 Medevimötet 1960 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Medevimötet 1961 [deltagarlista] 1 
VMA LSB; Medevimötet 1962 [deltagarlista] 2 VMA LSB; Medevimötet1972 [delta-
garlista] Ö:II MBA VaLA; Deltagare [deltagarlista 1982] 4 VMA LSB. 
1098 Protokoll 10.8.1984 5 VMA LSB.  
1099 Protokoll 10.8.1984 5 VMA LSB; Martin Lönnebo t. Örjan Wikmark [odat., trol. 
augusti 1984] 5 VMA LSB. 
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Den oöverträffat mest aktive biskopen under perioden var den pension-
erade Göteborgsbiskopen Bo Giertz. Vid elva möten var han med, 
1971–1984. Vid tre tillfällen predikade han i högmässan och vid samt-
liga elva tillfällen medverkade han med föredrag; något som, liksom när 
det gäller Sven Danell, ser ut att visa på ett personligt intresse. Hans 
närvaro i mötena var emellertid, som har konstaterats, den enda biskop-
liga närvaro som blev ifrågasatt vid några tillfällen. Det har behandlats 
under avsnittet om organiseringen av mötena. 

Sammantaget fanns stiftets biskop med vid fem av tjugosex möten under 
perioden. Det pekar på att mötena allt mindre sågs som en angelägenhet 
för stiftsledningen att uppmärksamma. Under åren 1963–1968 var inte 
stiftsbiskopen med och ingen biskop alls närvarande, och detsamma gäl-
ler för åren 1975 och 1981. Den förändring som skedde efterhand under 
mötenas sista tid i fråga om biskoparnas närvaro åstadkom en prestige-
förlust för Vadstenamötena som liksom andra drag av förändring visar 
på hur intresset minskade för mötena. 

De medverkandes betydelse 
I det sparsamma materialet går det inte att följa den diskussion som för-
des av planeringsgruppen avseende inbjudningar till medverkande. I 
fråga om medverkande vid Vadstenamötena under perioden 1960 till 
1985 kan det liksom i andra avseenden noteras att några pågående för-
ändringar gick i riktning mot att intresset och engagemanget i mötena 
blev alltmer begränsat. Detta, liksom flera aspekter på mötena, pekar 
sammantaget mot deras nedgång.  

Vissa drag av förändring när det gäller dem som medverkade i mötena 
är uppenbara, som att landshövding och biskopar minskade sitt delta-
gande. Kontakten med en bred högkyrklighet upprätthölls mot slutet 
genom Sven Danell, Bo Giertz och Per-Olof Sjögren, medan samtidigt 
en viss vidgning skedde genom medverkan av andra grupper, som till 
exempel Missionsförbundet. Andelen medverkande kvinnor var dock 
fortsättningsvis låg. 

Ända fram till slutet tillkom medverkande personer som inte tidigare 
hade synts till vid mötena men som får antas ha varit bekanta för en 
bredare kyrklig publik. Att det stora antalet medverkande endast deltog 
en eller möjligen två gånger kan tolkas på flera vis. Materialet är begrän-
sat i fråga om planeringsgruppens resonemang när det handlar om vilka 
de ville se vid mötena. Det är tänkbart att de inte önskade att vissa skulle 
medverka mer än någon eller ett par gånger, och att gruppen av med-
verkande skulle vara föränderlig. Kanske föredrog de en blandning med 
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några nya aktuella personer i kombination med några för Vadstenamö-
tena kända och trogna personer – det är så det ser ut. Det är lika troligt 
att några av de medverkande själva av någon anledning inte ville åter-
komma till mötena.  

När det gäller biskoparnas närvaro vid mötena som gradvis minskade 
under perioden var sådana närvarande vid 18 av 26 möten under peri-
oden och med ett undantag kännetecknades mötenas sista tretton år av 
de pensionerade biskoparnas medverkan. Det kan naturligtvis ha funnits 
flera olika skäl, från både mötesplaneringens och biskoparnas sida, som 
medförde att den biskopliga närvaron minskade. Det är svårt att från det 
ofullständiga arkivmaterialet dra någon slutsats om i vilken grad biskopar 
vid den här tiden höjde statusen av och intresset för mötena, men det är 
rimligt att anta att deras minskade närvaro innebar en viss prestigeför-
lust. Den minskade biskopliga närvaron vid Vadstenamötena kan det i 
varje fall ses som ett uttryck för Vadstenamötenas successiva förflyttning 
till periferin i det svenskkyrkliga livet. 

Deltagare 
Det är av vikt inte minst för den 25-årsperiod då Vadstenamötena sta-
biliserades och samtidigt gick mot sitt slut att teckna bilden av vilka som 
deltog i mötena. Under perioden skedde förändringar inom det svenska 
kyrkolivet som Vadstenamötena, nu hållna i Medevi, ingick i och påver-
kades av. En närmare granskning av deltagarna bidrar till förståelsen av 
mötenas plats i kyrkolivet, och samtidigt kan indikationer ges om hur 
och varför sådana förändringar skedde som bidrog till deras upphörande. 
Det gäller inte bara antalet deltagare utan också fördelningen av dem 
enligt vissa kategorier. 

När Vadstenamötena gick in i 1960-talet hade antalet deltagare börjat 
sjunka ordentligt, så att det sista mötet i förra perioden, här avgränsad 
till åren 1947–1959, avgjort hade lägst deltagarantal av alla de dittills 
hållna mötena.1100 Antalet deltagare gick därefter först upp något. Sedan 
kan en sjunkande kurva noteras även under perioden 1960–1985, så att 
vid det första mötet 1960 deltog 186 personer medan i det 1985, det 
sista mötet i den här perioden, var deltagarantalet 59. 

                                                
1100 1947 deltog 225 personer i sommarens Vadstenamöte, då i Söderköping, och 1959 
152 i mötet, då avhållet i Medevi. Söderköpingsmötet 1947 [deltagarlista] 1 VMA LSB; 
Medevimötet 1959 [deltagarlista] 1 VMA LSB.  



 312 

De möten som ligger till grund för detta kapitels sammanställning av 
deltagare är de som ägde rum i Medevi brunn varje sommar 1960–
1985.1101 Under den perioden arrangerades inte några lokala möten på 
andra orter. 

En sammanställning av deltagarlistorna kan ge en uppfattning om antal, 
fördelningen mellan kvinnor och män och varifrån de kom, och dessa 
aspekter behandlas nedan. Till skillnad från tidigare undersökningspe-
rioder blir uppgifterna om titlar på deltagarna på ett avgörande sätt färre 
och de som alls anges säger allt mindre om människorna, samhället och 
mötenas karaktär. För mötenas slutskede är det inte möjligt att ge en bild 
av den sociala fördelningen, eftersom det då inte skedde någon registre-
ring av deltagarnas yrke eller titel.1102 Samtidigt ökade efterhand antalet 
oprecisa titlar, som herr, fru eller fröken. De enda titlar som kan tas fram 
för den perioden är präster och biskopar. Att titlarna inte längre regi-
streras har förvisso sin förklaring i den samhällsnivellering som ägde rum 
från 1960-talet och framåt. 

Från och med mötet 1975 försågs deltagarförteckningen med fullstän-
diga adressuppgifter för deltagarna, från att tidigare enbart ha innehållit 
namn, titel och ort.1103 Anledningen är inte förklarad i materialet, men 
om deltagarnas antal blev färre och de som deltog var en återkommande 
skara underlättade en fullständig adresslista inte bara för arrangörerna 
utan också så att kontakt kunde etableras mellan deltagarna. 

Före en analys av deltagarna ur olika aspekter ska beaktas att ledningen 
hade direkt kontakt med deltagarna och att arrangörerna ville betona 
den gemenskap som skapades genom mötena.  

                                                
1101  Medevimötet 1960–1961 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Medevimötet 1962–1971 
[deltagarlista] 2 VMA LSB; Medevimötet 1972–1978 [deltagarlista] 3 VMA LSB; Me-
devimötet 1979–1983 [deltagarlista] 4 VMA LSB; Medevimötet 1984–1985 [deltagar-
lista] 5 VMA LSB. En översiktlig bild av deltagarantalets utveckling finns i bilaga 5. Där 
har samtliga 26 möten under perioden använts, liksom tillgängliga uppgifter när det gäl-
ler könsfördelningen och andelen präster och biskopar. 
1102 En av medlemmarna i mötenas planeringsgrupp under det sista dryga decenniet har 
också berättat att det fanns ett medvetet arbete med att försöka minska bruket av titlar. 
Jan Åström t. Andreas Wejderstam 14.4.2015 [e-brev] hos författaren. 
1103 Medevimötet 1975 [deltagarlista] 3 VMA LSB. En ytterligare förändring av delta-
garlistornas formgivning skedde 1980, som var det sista året när dessa var tryckta i 
samma layout, med färgtryck, som inbjudningsbladet. Troligen handlade det om att hålla 
nere kostnaderna. Från och med året därpå övergick man till en enkel, maskinskriven 
och kopierad lista. Medevimötet 1980 [deltagarlista] 4 VMA LSB; Medevimötet 1980 
[inbjudan] 4 VMA LSB; Medevimötet 1981 [deltagarlista] 4 VMA LSB. 



 313 

Hälsning till deltagarna 1951–1974 
I över 20 år, från 1950-talets början, skickade planeringsgruppen mot 
slutet av året en kollektiv hälsning till dem som hade deltagit i somma-
rens Vadstenamöte. Det är ytterligare en komponent i att 1950-talets 
början var en formativ och innovativ fas. Sommarens mötesdeltagare 
adresserades med något undantag i hälsingarna med formuleringar som 
”deltagarna i Vadstenamötet 1951”, ”med-deltagare i Vadstenamötet i 
Medevi 1956” och ”Medevivänner”.1104 Sådana hälsningar förekom fram 
till 1970-talets mitt och under en tid kallades de för julhälsningar. 

Till en början verkar hälsningens centrala funktion ha varit att meddela 
datum, plats och motto för den kommande sommarens Vadstenamöten. 
Det är den konkreta uppgift som finns i hälsningen.1105 Den första beva-
rade hälsningen, från december 1951, den enda undertecknad av flera 
personer, troligen de som utgjorde planeringsgruppen, innehåller också 
en kort återblick på förlidna sommars möte i Vadstena, och även några 
uppbyggliga tankar inför det kommande året.1106 Hälsningen ger delta-
garna information om kommande arrangemang – sommarens möten och 
endagssamling, Vadstenadag.  

Syftet med dessa hälsningar förefaller ha varit att med några korta glim-
tar av det förflutna sommarmötet i Medevi påminna deltagarna om ge-
menskapen i och omkring mötena. Hälsningarna ville göra mötena till 
en gemenskap som sträckte sig utanför och bortom några soliga dagar på 
Medevi brunn mitt i sommaren. Innehållet, omfattningen, utformningen 
och avsändare skilde sig dock åt från år till år. Hälsningarnas historia, 
planering och tillkomst är lättare att följa efter hälsningsuppehållet och 
omstarten 1960. Då på nytt, och ett femtontal år framöver, utgick re-
gelbundet en hälsning till deltagarna, utsänd under senhösten, en del år 
som julhälsning. Den första hälsningen efter tre års uppehåll är från 1960 
och den sista från 1974.  

                                                
1104 ”En hälsning till deltagarna i Vadstenamötet 1951.” 12.1951 1. VMA LSB; Sven 
Arén t. ”Kära med-deltagare i Vadstenamötet i Medevi 1956” [hösten 1956] 1 VMA 
LSB; ”Julhälsning till deltagarna i 1963 års Medevimöte” 2 VMA LSB. 
1105 ”En hälsning till deltagarna i Vadstenamötet 1951.” 12.1951 1. VMA LSB; ”En häls-
ning till deltagarna i Söderköpingsmötet 1952” 1 VMA LSB. 1952 års hälsning nämner 
planerade möten för det kommande året i Vadstena, Kristianstad och Karlstad. I häls-
ningen uppmanas också deltagarna till förberedelse för mötet genom bön, för att mötena 
ska bli vad de är ämnade till, nämligen ”kyrklig och personlig förnyelse”. ”En hälsning till 
deltagarna i Söderköpingsmötet 1952” 1 VMA LSB. 
1106 ”En hälsning till deltagarna i Vadstenamötet 1951.” 12.1951 1. VMA LSB. De un-
dertecknade var Torsten Ysander, Carl Hamilton, Hjalmar Brundin, Gunnar Meijer, 
Rangel Ekblom, David Myrgård, Knut Ericson, Eric Nilsson och Bride Trozelli. 
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Vem som skulle skriva hälsningen och hur den skulle sändas ut besluta-
des i allmänhet av planeringsgruppen, arbetslaget, vid något möte under 
hösten. 1107  Den ordningen går att belägga i protokoll från 1970 och 
framåt, men rimligen var ordningen sådan även innan. Efter 1974 före-
kom inga hälsningar. Orsaken till detta sades vara att planeringsgruppen 
hade beslutat att inrätta en krönika om Vadstenamötet i stället, och 
sända ut den till deltagarna. Den som skrev den första, 1975, var John 
Edvin Svanteson. Planeringsgruppen ansåg att krönikan var en god er-
sättning för hälsningen, så det bruket kom inte att återupptas.1108  

I innehållet skiljer hälsningarna sig bitvis åt, men det finns alltid med en 
referens till ett Vadstenamöte – planerat eller förgånget. En del år blev 
det en kort hälsning med något bibelord och uttryckt tacksamhet för det 
gångna mötet. Andra år var det en längre betraktelse med utgångspunkt 
från någon händelse eller text som hade förekommit vid sommarmötet. 
Någon kontinuitet fanns inte heller i fråga om vem eller vilka som un-
dertecknat hälsningen, men oftast var det planeringsgruppen, i kombi-
nation med den person som skrev hälsningen. Under några år, om än 
inte i följd, var hälsningarna skrivna som julhälsning och någorlunda 
likartat utformade.  

Deltagarnas stiftshemvist 
I fråga om undersökningen av den geografiska fördelningen, från vilka 
stift som deltagarna kom, har några möten valts med en jämn spridning 
av nedslag, två per decennium. Behandlade deltagarlistor är från 1961, 
1966, 1971, 1976, 1981 och 1985.1109 

Fyra stift – Linköpings, Stockholms, Strängnäs och Göteborgs – var de 
mest förekommande hemstiften för Medevimötenas deltagare. Med 
vissa variationer var fördelningen på den punkten densamma under hela 
perioden – någon trend till förändring vad gäller fördelningen mellan 
stiften syns inte. Deltagarna från de övriga stiften var fördelade på 

                                                
1107 Se exempelvis Protokoll 10.10.1970 2 VMA LSB; Protokoll 23.10.1971 2 VMA 
LSB; Protokoll 13.10.1973 3 VMA LSB. I kallelsen till oktobermötet 1969 påmindes 
om betydelsen av att bestämma skribent och vid mötet beslutades sedan vem som fick 
uppdraget. Einar Bertil t. ”Kära Medevivänner och lagmedlemmar!” 7.10.1969 2 VMA 
LSB; Protokoll 27.10.1969 2 VMA LSB. 
1108 Protokoll 18.10.1975 3 VMA LSB. 
1109 Det senaste nedslaget i föregående period var 1956. Sammanställningen och analysen 
bygger alltså följande material: Medevimötet 1961 [deltagarlista] 1 VMA LSB; Me-
devimötet 1966 [deltagarlista] 2 VMA LSB; Medevimötet 1971 [deltagarlista] 2 VMA 
LSB; Medevimötet 1976 [deltagarlista] 3 VMA LSB; Medevimötet 1981 [deltagarlista] 
4 VMA LSB; Medevimötet 1985 [deltagarlista] 5 VMA LSB. 
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mindre än en procent till sex procent av deltagarantalet. Tre stift före-
kommer så gott som inte alls: de från Medevi avlägsna stiften Härnösand, 
Luleå och Visby.  

Den höga andelen deltagare från Linköpings stift är närmast självklar – 
det var där mötena oavbrutet hade hört hemma sedan 1943. Flera av de 
mest engagerade personerna hade också anknytning till Linköpings stift 
på ett eller annat vis. Att så många boende inom Stockholms stift deltog 
i mötena kan förklaras på flera sätt, men det ska också nämnas att Stock-
holms stift är det utan tvekan mest folkrika stiftet, varför jämförelser 
med övriga stift kan ge fel proportioner. Även under föregående under-
sökningsperiod var deltagare från Stockholms stift bland de mest fre-
kventa. I Stockholm, på Ersta, arrangerades under en rad år också så kal-
lade Vadstenadagar, som har behandlats i ett eget avsnitt i kapitel 5 och 
nedan för denna period. Det kan ha bidragit till att det fanns en upp-
byggd gemenskap kring mötena i huvudstaden som bidrog till såväl re-
krytering som återvändande till sommarmötena. Andelen deltagare från 
Strängnäs stift var i princip densamma som under föregående period. 
Vadstenamötenas relation till Strängnäs går tillbaka till mötenas tidiga 
tid, då flera samrådsmöten ägde rum på olika platser i Strängnäs stift. 
Vid några tillfällen under 1950-talet hade även sommarmöten arrange-
rats i Örebro och Strängnäs. 

Förutom de tre geografiskt angränsande mellansvenska stiften fanns 
också Göteborgs stift representerat med en kraftig andelsökning sedan 
föregående period. En orsak kan ha varit att flera av de mest engagerade 
i planeringsgruppen kom från stiftet. Två möjliga faktorer ytterligare kan 
nämnas. Det arrangerades så kallad Vadstenadag i Göteborg vid ett par 
tillfällen under perioden och det kan också vara av betydelse att den 
pensionerade biskopen Bo Giertz var en återkommande medverkande 
under större delen av undersökningsperioden. 

För Lunds och Växjö stift kan ett lågt deltagarantal ha berott på före-
komsten av andra möten. Dels arrangerades de från Vadstenamötena 
självständiga motsvarande mötena i Lunds stift. Dels arrangerades sedan 
1964 ”Kastlösadagar kring Ordet och Sakramenten” på Öland, som vis-
serligen inte rubriceras som Vadstenamöten men som skulle ha haft 
Vadstenamötena som förebild.1110  

                                                
1110 Kyrka och hem 1964:6, s. 126; Alberius 2010, s. 36f. 
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Kvinnor och män, präster och lekfolk 
Mötena var liksom tidigare under hela perioden 1960–1985 dominerade 
av kvinnliga deltagare. Inga stora förändringar skedde när det gäller för-
delningen mellan kvinnor och män.1111 I genomsnitt var 79 procent av 
deltagarna kvinnor, som lägst 72 och som högst 87 procent, vilket i per-
sonantal innebar en variation mellan 67 och 133. 

Av de deltagande männen var många präster, precis som tidigare. Vari-
ationen var stor under perioden sett i procent. I genomsnitt rörde det sig 
om 37 procent av männen, men högst andel vigda deltog i mötet 1973: 
de utgjorde 67 procent, närmare bestämt 14 personer – det totala antalet 
deltagare vid det mötet var 157. Som lägst var 19 procent av männen, 
åtta personer, präster eller biskopar, i mötet 1960. 

År 1960 prästvigdes de första kvinnorna i Svenska kyrkan, och en av de 
tre första var Margit Sahlin som varit en aktiv kraft inom mötena men 
som då inte längre var med vare sig som arrangör eller deltagare. Genom 
hela mötenas fortsatta historia kan endast en prästvigd kvinna noteras 
som deltagare, nämligen Theresa Kastan vid Medevimötet 1981.1112 

Barn och ungdomar i mötena 
I deltagarlistorna framgår inte åldern på personerna och troligen anteck-
nades inte namnen på eventuella medföljande barn och ungdomar, utan 
de ingick i föräldrarnas anmälan. I en ekonomisk kalkyl för mötet 1964 
finns i räkenskaperna en post hänförd till 34 ungdomar, vilkas anmäl-
ningsavgift var lägre än de vuxnas.1113 

Att barn hade funnits med i mötena sedan mötenas start på 1940-talet 
är belagt; exempelvis deltog den tolvåriga Cecilia Sahlin med sina för-
äldrar i mötet 1946.1114 Det går inte att belägga om det fanns någon 
särskild barnverksamhet eller organiserad barnpassning vid mötenas ti-
digare faser. Inställningen till barns närvaro hade som i andra samman-
hang säkert ändrats redan på 1960-talet, i enlighet med ett förändrat 
tänkesätt i samhället, med yrkesarbetande kvinnor och utbyggnad av 
daghem.1115 I arkivmaterialet kan läsas att inför mötet 1979 beslutade 

                                                
1111 Sammanställningen här bygger på följande material: Medevimötet 1960–1961 [del-
tagarlista] 1 VMA LSB; Medevimötet 1962–1971 [deltagarlista] 2 VMA LSB; Me-
devimötet 1972–1978 [deltagarlista] 3 VMA LSB; Medevimötet 1979–1983 [deltagar-
lista] 4 VMA LSB; Medevimötet 1984–1985 [deltagarlista] 5 VMA LSB. 
1112 Medevimötet 1981 [deltagarlista] 4 VMA LSB. 
1113 Ekonomisk kalkyl för 1964 års möte 7.8.1964 2 VMA LSB. 
1114 ”Betydelsefull uppgift väntar förnyelsemötet i Vadstena” SvD 8.8.1946. 
1115 Hedenborg, 2018, s. 302. 
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planeringsgruppen att inrätta en särskild bibelstudiegrupp för barnen. 
Vid samma samrådsmöte diskuterades också kostnaderna för deltagarnas 
barn och konstaterade att mötesekonomin ”även i fortsättningen [ska] 
svara för mötesdeltagarnas barn”. Det innebär att det redan kan ha fun-
nits en praxis att medföljande barn inte kostade familjerna, föräldrarna, 
något.1116 Hur bibelstudiegruppen, om den blev av, utföll finns inte no-
terat. 

I det avtal som träffades mellan mötet och brunnen 1980 nämns att 
brunnen skulle ta ansvar för ”barnpassning i gymnastiksalen vid kontoret, 
dock utan lekmateriel”.1117 Nästa gång barnen nämndes var det i en no-
tering inför mötet 1982, där det markerades att de bibelstudieledare som 
var beroende av att ha med sig sina barn under mötet skulle få ha det, 
antingen på brunnsanstaltens eller mötets bekostnad.1118 Som uppfölj-
ning till detta finns utvärderingen av mötet 1982 från planeringsgrup-
pens samrådsmöte i oktober. I det protokollet konstateras att mötet 
skulle stå för kostnaden för bibelstudieledarnas barn och barnpassning 
samt om möjligt ge bidrag för andra medföljande barn. Någon särskild 
anordnad barnaktivitet var det då inte fråga om.1119  

Vid planeringsgruppens möte under Vadstenamötet i Medevi 1982 finns 
noterat i protokollet att Orvar Pettersson, medlem i gruppen, hade med-
delat denna att ”om behov finns kan familjegudstjänst anordnas i brunns-
kyrkan samtidigt som högmässan i V. Ny”.1120 Det betyder att det fanns 
ett antal barnfamiljer på plats, men om idén med särskild gudstjänst för 
dem kom från familjerna eller från andra i planeringsgruppen framgår 
inte.  

Att det var på 1960-talet som frågan om barn i mötena började omnäm-
nas förefaller passa väl i in i samtidens pågående diskussioner om barn-
omsorg, förskola och ett växande offentligt ansvarstagande för barn. I 
kyrkligt sammanhang var det just vid den här tiden som den epokgö-
rande Kyrkovisor för barn utkom, vilket vittnade om ny inställning och 
ny arbetsmetod med barn i kyrkan.1121 

                                                
1116 Protokoll 25.11.1978 3 VMA LSB. 
1117 Avtal, Medevi Brunn och Vadstenamötet 1980 4 VMA LSB. ”Barnvakt” finns nämnt 
i från räkningar från Medevi brunn. [ver. 19–20] 4 VMA LSB. 
1118 Britta Bertil t. ”Kära alla vänner i Vadstenalaget!” 19.3.1982 4 VMA LSB. 
1119 Protokoll 23.10.1982 4 VMA LSB. 
1120 Protokoll 6.8.1982 4 VMA LSB. 
1121 Kyrkovisor för barn 1960; Selander 1998, s. 73ff. 
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Arrangörernas reflektion över deltagarna 
Under mötenas tidigare historia hade planeringsgruppen återkommande 
velat definiera vilka grupper som de önskade se mer av som deltagare. 
Vid något tillfälle diskuterades hur fler män kunde lockas, liksom vid 
flera tillfällen hur mötena skulle kunna appellera till bredare sociala 
grupper. I det här skedet, i ett protokoll från 1970, säger planeringsgrup-
pen för mötena att dessa ”står öppna för alla, som vill komma, så långt 
utrymmena medger”.1122 ’Utrymmena’ var alltså de faktiska lokalerna på 
Medevi brunn. Planeringsgruppen ville inte begränsa deltagande i mö-
tena. Det innebär att det var sammansättningen av programmet i kom-
bination med tidigare erfarenheter som främst avgjorde vilka som anslöt 
till mötet. Viljan att fortsätta intressera nya grupper framgår då och då i 
materialet från planeringsgruppens arbete. Exempelvis diskuterade 
gruppen enligt samma mötesprotokoll 1970 under rubriken ”Ensamma 
mötesdeltagare” och bestämde att ”de ensamma skulle ägnas särskild 
uppmärksamhet”. Det är påfallande att det som var de tidiga mötenas 
syfte och ambition, att attrahera personer från olika kyrkliga riktningar, 
inte längre ens diskuterades och inte var ett särdrag i Medevimötena.  

Anmälningsförfarandet 1943–1985 
Under 1940-talets möten sköttes anmälan om deltagande av olika mot-
tagare, som tycks ha turats om. Vadstena församling, SKD och SKM 
hade vid olika tillfällen tagit emot anmälningar om deltagande i 
Vadstenamötet. 1948 var det exempelvis SKD som mottog både anmäl-
ningar och avgift för deltagandet i mötet.1123 I detta avseende hände nå-
got när det blev fråga om flera möten samma år, 1949. Till två av de fyra 
mötena 1949 sköttes anmälningsförfarandet av stiftsadjunkter i de be-
rörda stiften. Nämligen så att anmälningarna för Jönköpingsmötet gick 
till stiftsadjunkten i Växjö Lars Carlzon (1918–2004, slutligen biskop i 
Stockholm) och för mötet i Vänersborg till stiftsadjunkten Olof 
Ulfvebrand. Söderhamnsmötets anmälningar ordnades av den sedan 
starten 1943 engagerade missionssekreteraren Hjalmar Brundin och i 
Längbro sköttes de av sedan tidigare engagerade kyrkoherden därstädes, 
Berndt Bäcklund.1124  

                                                
1122 Protokoll 10.10.1970 2 VMA LSB. 
1123 Vadstenamötet 1948 [inbjudan] 153 MSS SSA. 
1124 Jönköpingsmötet 1949 [inbjudan] 1 VMA LSB; Vänersborgsmötet 1949 [inbjudan] 
114 MSS SSA; Söderhamnsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA; Längbromötet 1949 
[inbjudan] 114 MSS SSA; Margit Sahlin t. ”Till medlemmarna i ’Vadstenalaget’” 114 
MSS SSA. ”Anmälan till Jönköpingsmötet” 114 MSS SSA; Längbromötet 1949 
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År 1949 innebar en brytpunkt i fråga om den administrativa skötseln av 
mötena.1950 arrangerades ett Vadstenamöte och ett Lundamöte. Till 
Vadstenamötet skulle anmälan göras till SKD, men inbetalningen av an-
mälningsavgiften gick till köpmannen och kyrkvärden Hans Marcusson 
(1913–1989) i Gräve utanför Örebro.1125 Därefter blev rutinen att an-
mälningarna gjordes till enskilda i arbetslaget. Marcusson mottog anmäl-
ningarna och betalningarna för mötena 1951–1953. 1126  För mötena 
1954–1958 var Erik Tamm (1893–1964) i Ljungsbro utanför Linköping 
ansvarig för anmälningarna.1127 Under perioden 1959–1966 svarade In-
grid Juhlin Dannfelt i Linköping för anmälningsförfarandet.1128 För den 
sista tiden, 1967–1985, sköttes anmälningarna av Britta Bertil i Kristian-
stad.1129 Förändringen, från att ha fått stöd från kyrkliga organisationer 
till att sköta sig själva, kan ha haft flera orsaker, exempelvis så att direk-
torerna för SKD och SKM inte längre var med i arbetslaget men också 
att mötena började decentraliseras när det blev fler lokala möten, för 
vilka arrangörerna själva fick administrera anmälningsförfarandet. 

Innehåll 
Att Vadstenamötena i den här perioden var väl etablerade märks inte 
minst genom att mötenas utformning hela tiden upprepades, men i 
några avseenden skedde förändringar. När det gäller teman och ämnen, 
gudstjänster och dagliga kyrkliga aktiviteter var det fråga om både kon-
tinuitet och förändring. 

Teman och ämnen  
I den föregående undersökningsperioden som gällde åren 1947–1959 
skedde en viss förskjutning i fråga om inriktningen på de teman som 
angavs för mötena. Under åren närmast före och efter 1950 betonades 

                                                

[inbjudan] 114 MSS SSA; Söderhamnsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA; Väners-
borgsmötet 1949 [inbjudan] 114 MSS SSA. 
1125 Vadstenamötet 1950 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
1126 Vadstenamötet 1951 [inbjudan] 1 VMA LSB; Söderköpingsmötet 1952 [inbjudan] 
1 VMA LSB; Vadstenamötet 1953 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
1127 Vadstenamötet 1954 [inbjudan] 1 VMA LSB; Medevimötet 1955–1958 [inbjudan] 
1 VMA LSB; VK 1958:19. 
1128 Medevimötet 1959–1961 [inbjudan] 1 VMA LSB; Medevimötet 1962–1966 [inbju-
dan] 2 VMA LSB. 
1129 Medevimötet 1967–1971 [inbjudan] 2 VMA LSB; Medevimötet 1972–1978 [inbju-
dan] 3 VMA LSB; Medevimötet 1979–1983 [inbjudan] 4 VMA LSB; Medevimötet 
1984–1985 [inbjudan] 5 VMA LSB. 
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flera gånger något som kunde hänföras till en gemensam kyrklig samling, 
medan under de senare åren, från 50-talets mitt, betonades alltmer del-
tagarnas gemenskap som kristna, deras uppbyggelse och ett kyrkligt in-
åtblickande. Mötet i Medevi 1959 hade haft temat ”Mot samma mål – 
under samma villkor” och föredragsrubrikerna ”I samma villkor”, ”I 
samma värld” och ”Med samma uppdrag”.1130 Det årets möte behandla-
des i särskild ordning i slutet av förra kapitlet, med avseende på hur 
Vadstenamötena relaterade till prästämbetets öppnande för kvinnor. 
Diskussionen om mötenas tematik börjar här med 1960 och sträcker sig 
fram till och med 1985, då det sista Medevimötet hålls. Under perioden 
var det oftast fråga om tre ämnen per möte, ett per mötesdag. En över-
sikt över teman och ämnen för hela följden av Vadstenamöten finns i 
bilaga 2. 

Att beskriva en förändring över tid av mötenas innehåll låter sig inte 
göras enbart baserat på mötenas teman. De är genomgående alltför all-
mänt kristet hållna för att det skulle kunna ge en övertygande bild av 
någon förändring. Det är inte enbart mötenas teman eller vad mötena 
innehöll som säger något, utan snarare vad som inte finns med. Man 
skulle kunna vänta sig en ökad grad av samtids- och samhällsorientering 
under den aktuella perioden från 1960-talet, både internationellt och 
nationellt, såsom den allmänna situationen har beskrivits i inledningen 
till kapitlet. Det är dock inte något som märks i mötenas teman. 

1970- och 1980-talen var på många sätt en tid för förändring, och det 
gäller även att individens val alltmer kom att prägla samhället, snarare 
än följsamhet efter tidigare på förhand givna former och förväntningar. 
Individen kom alltmer i centrum i de flesta sammanhang, snarare än att 
institutioner dominerade. Ett exempel på det i Svenska kyrkans situation 
var att konfirmationsseden alltmer uppluckrades. 1942 års konfirmand-
läroplan, helt uppbyggd enligt Martin Luthers lilla katekes, hade betonat 
att konfirmandtidens huvudsakliga uppgift var att förmedla kunskaper i 
trons huvudstycken och ge utrymme åt konfirmandernas religiösa ut-
veckling. Den läroplanen ersattes av en ny 1968 som inte var uppställd 
enligt Luthers lilla katekes, även om det uttryckligen där stod att under-
visningen kunde ansluta till den. I stället betonades att konfirmanderna 
skulle få en ”levande och engagerande” presentation om ”kyrkans tro på 
Gud”, med utgångspunkt i Bibelns texter om Jesus och att konfirmand-
tiden var tänkt att bidra till ”ett personligt gudsförhållande”.1131 I anslut-
ning till läroplanen utkom Ingmar Ströms omdebatterade men använda 

                                                
1130 Medevimötet 1959 [inbjudan] 1 VMA LSB.  
1131 Dahlgren 1985, s. 223f. 
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konfirmandlärobok Kom och se, vilken bröt med katekestraditionen i och 
med sin inriktning i att ge konfirmanderna en ”livsorientering” om ar-
betslivet, kärlekslivet samt det sociala och politiska livet.1132 Med peda-
gogikens språk blev konfirmandundervisningen elevcentrerad, snarare än 
att den skulle förmedla ett dogmatiskt budskap. Det kan ses som ett 
exempel på den attitydförändring som skedde under den här tiden mot 
större fokus på individen och dennas livsfrågor. Perioden präglades av 
sekularisering, pluralism och individualisering. 

Sammantaget avtecknar sig en bild av samhällets politiska landskap, kyr-
kans samtidsorientering och den ökade uppmärksamhet på individens 
livsfrågor som i någon utsträckning skulle kunna förväntas påverka kyrk-
liga sammankomster vid den här tiden. En sådan orientering var inte 
framträdande i Vadstenamötena, vilket möjligen berodde på att det 
inom ramarna redan fanns plats för individen, genom ’personlig förny-
else’. Några linjer kan ändå pekas ut, inte minst genom att också ta i 
beaktande programmets korta inbjudningstext i de fall den är bevarad. 
Den fungerar som ett slags tydningstext till temat och föredragsrubriker 
om de är angivna. Föredragen kan ses som en omsättning, en tillämpning 
av mötets tematik. 

Här analyseras programmens teman uppdelade på tre grupper. Vid en 
granskning av programmen för de första åren på 1960-talet finner man 
där teman som för tankarna till bibelord; inte sällan anges ett direkt citat. 
Det var allmänt kristet hållna teman. Därefter skedde en förskjutning av 
betoningen, till att vid 1960-talets andra hälft och några år in på 1970-
talet röra sig om teman som anknyter till samtiden och individens livs-
frågor. Exempel är där ”Livet har en mening” (1966), ”Gudstro – själv-
förverkligande” (1967), ”Ensamhet och gemenskap” (1970) och ”Att 
möta verkligheten” (1973).1133  

Senare, för de sista tio årens möten, från 1970-talets mitt till 1985 är 
prägeln svårare att sammanfatta. Då fanns inslag som tidigare inte hade 
förkommit. Det rör sig exempelvis om psalmverser, teologiska begrepp, 
bön och bibelvers. Det sista mötet var det enda mötet med eskatologisk 
tematik – ”Vårt eviga hopp”.1134 

Tematikens olika faser under perioden kan tolkas som att mötena efter-
hand blev allt smalare, mer inåtriktade och specifikt svenskkyrkliga, efter 

                                                
1132 Wallinder 1990, s. 140ff: Tegborg 2005, s. 354f. 
1133 Medevimötet 1966 [inbjudan]; Medevimötet 1967 [inbjudan]; Medevimötet 1970 
[inbjudan]; Medevimötet 1973 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
1134 Medevimötet 1985 [inbjudan] 5 VMA LSB. 
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att ha börjat i breda, samlande bibelord och appeller, då i viss mån mer 
relaterade till samtidsfrågor. Sådant är det allmänna intrycket, men det 
ska samtidigt framhållas att enstaka teman för vissa år inte passar in i ett 
sådant mönster. Nästan alla teman under perioden var dessutom relate-
rade till vad som får betraktas som kyrklig teologisk mittfåra. Inget stack 
ut, utmanade eller ledde tankarna åt något avvikande håll i fråga om 
kyrklighet. Det finns anledning att exemplifiera resonemanget med mö-
tenas föredragsrubriker, som vanligen var tänkta att anknyta till och för-
djupa tematiken, ofta med anknytning till den inledande inbjudnings-
texten. 

En avgränsning inför följande resonemang kan nämnas. De föredrag vars 
rubriker nämns i det följande, hade nästan alltid redan i programmen en 
talare angiven. I det här avsnittet diskuteras dock inte personerna som 
medverkar – de har studerats i avsnittet om medverkande och arrangö-
rer. 

1960–1965: bibelord  

De första årens möten i den här undersökningsperioden, från 1960 och 
framåt, hade ett bibelord som tema. Dessa är allmänt kristet hållna, vil-
ket ser ut att ligga i linje med mötenas ursprungliga grundläggande am-
bition – att vara överbryggande och förenande. Efter debatterna och be-
slutet om prästämbetets öppnande för kvinnor som kom att tydliggöra 
skilda grupperingar inom kyrkan präglades ställningstagandet i 
Vadstenamötena av försiktighet. Det fanns därför anledning för plane-
ringsgruppen kring mötena att vara noggrann med att finna tematik som 
inte var stötande för någon grupp och som därmed ändå behöll idén om 
något gemensamt. En sådan strävan kunde visserligen föra med sig att 
temat inte appellerade till någon särskild och därmed riskerade att bli 
ointressant, men en sådan eventuell invändning tycks inte ha slagit ige-
nom. 

I det här avsnittet tas tre exempel på teman med bibelord, diskuterade 
utifrån den tydningstext till varje tema som finns i respektive mötespro-
gram. 1960 var temat ”Gud lever”, hämtat från Job 27:2.1135 Utgångs-
punkten i programtexten är att det ”är riskabelt att lämna frågan efter 
Gud obesvarad” och att många har svårt att räkna med Gud ”i en modern 
teknisk värld och i en värld så fylld av lidande”. I den korta texten fram-
hålls att många kan känna sig vilsna men att det finns svar på frågan om 
Gud. I vissheten om detta inbjöds därför till möte där genom ”gemen-
skap i bibelstudium, tillbedjan, själavård och nattvard [tron skall] växa 

                                                
1135 Medevimötet 1960 [inbjudan] 1 VMA LSB. 
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fram med ny klarhet och häpnad”. Det spjälkas upp i tre föredrag, vilka 
har frågor med själavårdande inriktning som rubriker: ”Var finns Gud i 
allt som sker?”, ”Hur skall jag finna Honom?” och ”Vad vill Han med 
oss?”. Temat ”Gud lever” omsätts i ett personligt tilltal – hur den en-
skilde kan finna Gud och vad Guds ärende är. En av tre föredragshållare 
var lekman. 

Det andra exemplet på bibelordstema är från år 1962, med ”Jag är 
vägen” som tema, Jesu ord i Joh. 14:6. Något program med tydningstext 
till det finns inte bevarat, och föredragsrubrikerna ger ett spretigt in-
tryck: ”Mästare alla söka dig”, ”Att växa som kristen” och ”Uppståndelse 
och evigt liv”. 1136  Den första rubriken är en vers i psalmboken 
(1937:532), och de två andra handlar om livet som kristen och tron på 
evigheten. Dessa kan utläggas i tur och ordning som att börja, att agera 
och att slutligen nå fram till målet. Föredragen hölls av två präster och 
en biskop. 

Det tredje exemplet på en bibelvers som tema är mer talande. Mötet 
1964 hade temat ”Ingen kan tjäna två herrar” (Matt. 6:24) och refererar 
till en del av Jesu bergspredikan som handlar om Gud och Mammon och 
att människan inte kan tillåta sig att stå under inflytande av båda samti-
digt.1137 Inbjudningstexten handlar om att ingen ska slå sig till ro genom 
att tänka sig vara vare sig bättre eller sämre än andra människor. I stället 
måste den kristne veta att det inte finns någon medelväg, att med ”Guds 
hjälp vandra den väg, som leder till livet – eller också medvetet eller 
omedvetet, hamna på den breda vägen, som leder till fördärvet”. Motivet 
i texten var tillspetsat, med utgångspunkt i bibelordet, om att göra valet 
att vandra Guds väg eller inte. I det perspektivet var 1964 års tema riktat 
till den redan kristet aktive som behövde väckas i sin tro. Föredragens 
rubriker förstärker detta, med rubrikerna ”Ve dem som kalla det onda 
gott”, ”Vi stå under samma dom” och ”I ären världens ljus”. De tre före-
dragshållarna var alla präster. 

1966–1973: samtiden och individens livsfrågor 

Under en period är det möjligt att urskilja en kategori med klar samtids-
koppling med teman relaterade till individens livsfrågor. Främst förekom 
sådant under andra häften av 1960-talet, men med ett par exempel 
också in på 1970-talet. Mest talande är de två tillfällen som relaterar till 
meningen med livet: ”Livet har en mening” 1966 och ”Hur livet får en 

                                                
1136 Medevimötet 1962 [deltagarlista] 1 VMA LSB. SvPs1937:532 är skriven av Emil 
Liedgren och oförändrad i den svenska psalmboken som SvPs1986:216. 
1137 Medevimötet 1964 [inbjudan] 2 VMA LSB. 
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mening” 1972. Det förstnämnda temat tolkades samtidsrelaterat, som 
att samtidmänniskan befann sig i meningslöshet, orsakad av de många 
vetenskapliga framstegen. Föredragens tre rubriker är klara exempel på 
detta: ”Hur finna livets mening i rymd- och atomforskningens tidevarv?”, 
”Hur finna livets mening även i lidande, olyckor och motgångar?” och 
med slutappellen som dagarna skulle leda till insikt om: ”Gör livet me-
ningsfullt!”.1138 Temat och rubrikerna i programmet för 1966 års möte 
använder inte några formuleringar som är teologiskt eller kyrkligt relate-
rade, även om det naturligtvis finns ett givet kristet svar på frågan om 
livets mening. Slutmeningen i inbjudningstexten visar på det: ”I före-
drag, bibelstudier, samtal, gudtjänstfirande och kristna människors 
öppna gemenskap vill vi hjälpas åt att söka visshet i den fråga, som aldrig 
kan undkommas.” Vadstenamötenas verksamhet kunde bidra till svar på 
de stora livsfrågorna. 

Mötet med liknande benämning sex år senare, 1972, är däremot uttryck-
ligen inriktat mot Gud och livet som kristen som svar på den implicita 
frågan som den gången var mötets tema: ”Hur livet får mening”. Här 
märks samtidens diskussion i inbjudningstexten. Frågan om abort antyd-
des som del av resonemanget; detta var en flitigt debatterad fråga inför 
en förändrad lagstiftning. Texten som är skriven till temat ”Har livet nå-
gon mening?” skisserar en tankekedja som leder till att tala om en känsla 
av meningslöshet. ”Många som börjat tänka så och dragit ut konsekven-
serna därav har slutat med att ta sitt eget liv eller sitt ofödda barns liv, 
eller bara nekat att föda liv.”1139 En samtidsaktuell problemställning får 
sina givna svar i mötets tre föredragsrubriker ”Vad har Gud menat med 
mitt liv?”, ”Livet får mening då vi brukar de gåvor Gud givit oss” och 
”Att fungera som kristen”.1140 I kristen tro finns alltså meningen. 

Det tredje exemplet inom kategorin samtidsfrågor får 1967 års mötes-
tema vara: ”Gudstro – självförverkligande”. Här ställs två ord upp som 
om det vore frågan ett motsatspar, men de visar sig ha ett inre samband. 
I den långa inbjudningstexten resoneras om ”den myndiga människan” 
och tidens kristendomsfientlighet med frigörelse från traditionella tän-
kesätt. Som en motbild mot föreställningen om att kyrkan är 

                                                
1138 Medevimötet 1966 [inbjudan] 2 VMA LSB. 
1139 Medevimötet 1972 [inbjudan] 3 VMA LSB. Från 1944 hade den svenska abortlag-
stiftningen varit villkorad med sociala och medicinska skäl till abort, några andra möjlig-
heter fanns inte. I och med 1960-talets omfattande debatter och diskussioner om sexu-
alitet och kön och att kvinnor for till Polen för att genomföra de i Sverige förbjudna 
aborterna var en ny abortlagstiftning under utarbetande vid 1970-talets ingång och 1974 
trädde en ny, friare, abortlag i kraft där kvinnan till och med den 12 graviditetsveckan 
själv kunde bestämma om abort. Hedenborg & Kvarnström 2011, s 312.  
1140 Medevimötet 1972 [inbjudan] 3 VMA LSB. 
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moraliserande betonas Guds tilltal till den enskilde och därtill männi-
skovärdet. Självförverkligandet tolkas som att överlåta sig i tro till 
Gud.1141 Föredragsrubrikerna anknyter till en allmän kristen handlings-
moral och en av rubrikerna är eskatologisk: ”Att vara accepterad av 
Gud”, ”Att acceptera sig själv och andra” och ”Vår förtröstan inför död 
och dom”. Samma år hölls också det Allmänna kyrkliga mötet, då i Jön-
köping under rubriken ”Världen och värdena”. Det var ett tema som se-
dan omsattes till frågor om biståndsarbete, om relationen kyrka-stat och 
om grundvärderingar i kyrkan och samhället, vilket också kan ses som 
frågor om värde och moral.1142 I en tid av sekularisering som hade för-
stärkts av 1950-talets olika kyrkorelaterade debatter (de om kyrka-stat 
och tro-vetande) fanns ett behov av att få diskutera och få ledning i så-
dant som rörde moral och värde – till individens hjälp.  

Inför mötet 1968 hade valts temat ”Den verkliga glädjen”, och det ser ut 
som att planeringsgruppen därmed ville höja den livsupplevelse som 
förra årets möte hade handlat om – självförverkligandet genom kristen 
tro – genom att peka ut glädjen. Här skriver en av de engagerade, Gunni 
Hermelin, i sin dagbok att ämnet inte var det rätta ”i en tid av så mycket 
nöd som när människor dör i massor av svält o framtiden är mörk”.1143 

Ett sista exempel i den här kategorin är 1970 års tema, ”Ensamhet och 
gemenskap”. I inbjudningstexten skisseras hur människor ofta har bråt-
tom med sina göromål och att livet därigenom kan bli ett ”myllrande 
virrvarr […likt] en öde öken”. I detta, sägs det, kan det vara lätt att känna 
sig ensam, men att mötet vill hjälpa till att hitta en gemenskap. Före-
dragsrubrikerna fångar temat: ”Den ensamma människan”, ”Gemenskap 
med Gud” och ”Människors gemenskap”.1144 

Spänningen mellan individ och kollektiv som kan avläsas i tematiken 
är tidstypiskt. Folkhemsprojektet som handlade om gemenskap och so-
lidaritet kom att gradvis ge enskilda grupper och individer ökat ut-
rymme. Den kollektiva trygghet som välfärdsstaten innebar möjlig-
gjorde också för individen att frigöra sig från traditionella sammanhang 
och lojaliteter – de kollektiva lösningarna skapade förutsättningar för 

                                                
1141 Medevimötet 1967 [inbjudan] 2 VMA LSB. 
1142 Lenhammar 1977, s. 238ff. 
1143 Rätt upp och ner, s. 109. 
1144 Medevimötet 1970 [inbjudan] 2 VMA LSB. 
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individualismen.1145 Spänningen mellan enskild och grupp, individ och 
samhälle, fångades alltså upp av mötenas tematik.  

1974–1985 blandade teman under mötenas sista decennium 

För de sista tio årens möten kan i mindre utsträckning någon klar tendens 
spåras i tematiken. Det förekommer psalmverser, bibelord, dogmatik 
och bön; allt med en viss dragning mot kristet allmängods. Som exempel 
på teman som i de för åren tryckta programmen med inbjudningstext 
finns som rubriker kan nämnas: 1974 ”Herre, lär oss att bedja”, 1978 
”Se, vilken kärlek Fadern har bevisat oss”, 1981 ”Tid för Gud” och så det 
sista 1985 ”Vårt eviga hopp”.  

När det gäller år 1974, då Vadstenamötet fick temat ”Herre, lär oss att 
bedja”, frågar den korta inbjudningstexten läsaren om det materiella är 
allt i livet, om det levs bara på det horisontala planet, med ”arbete, löner, 
fritid, förströelse”.1146 Om det bara är ”miljö och strukturer i samhället, 
som avgör människans öde och framtid”. Om så är fallet skulle resultatet 
bli förödande, framhåller arbetslaget i texten. Som alternativ pekas på 
vad de benämner som en vertikal linje i tillvaron. Utan att poetens namn 
nämns citeras några ord ur Dan Anderssons (1888–1920) dikt Omkring 
tiggarn från Luossa: ”Det är något bortom bergen, bortom blommorna 
och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt”.1147 
Slutsatsen som dras i textutläggningen är att människan behöver en ”för-
bindelse med en osynlig värld – med Gud – för att komma tillrätta med 
sitt liv” och att vägen dit är bönen. De tre föredragsrubrikerna som temat 
omsattes till hade en inriktning mot att knyta samman bönen och män-
niskan: ”Att umgås med Gud”, ”Vår bön och vardagslivet” och ”Jesus och 
vår bön”. Motiven var klassiskt kristna, men i detta fall utan att klart 
anknyta till något i samtiden.  

Året dessförinnan, 1973, hade det sista Allmänna kyrkliga mötet i 
Helsingborg haft ett klart samtidsrelaterat innehåll med rubriken ”Jesus 
i den rivningskåk, som kallas världen”, vilket på flera sätt i sin tur anknöt 
till det första kristna riksmötet i Göteborg 1972, G-72.1148 Vid detta hade 
de då så kallade u-landsfrågorna fått stor plats, liksom uttalanden om 
svensk handelspolitik och industriproduktion. Kyrkliga företrädare hade 

                                                
1145 Berggren & Trägårdh 2006, s. 298–344. Henrik Berggren och Lars Trägårdh fram-
håller de sociala skyddsnäten och det trygga samhället som grogrund individens livspro-
jekt och frigörelse.  
1146 Medevimötet 1974 [inbjudan] Ö:II MBA VaLA. 
1147 D. Andersson 1917. Dikten var just då också radioaktuell på svensktoppen i en in-
spelning av Hootenanny Singers. Gurell 1996, s. 121.  
1148 Stegeland & Sundholm 1972; Sektionshandlingar 1972, s. 27ff; Wejryd 2012, s. 342.  
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positionerat sig i dagspolitiken – kristen tro och samhällsaktivism kunde 
höra samman.1149 Någon direkt anknytning till den typen av samhällsin-
tresse och samtidsorientering framträdde inte i Vadstenamötet 1974; 
snarare avgränsas kyrkan och individen från den materiella och sociala 
världen.  

Mötet 1978 hade temat ”Se, vilken kärlek Fadern har bevisat oss!” (1 
Joh. 3:1).1150 Det utlades vidare i tre föredrag under årets Medevimöte: 
”Att lära känna Jesus”, ”Att få det rätt ställt med Jesus” och ”Att ha Jesus 
till sin bäste vän”. Fokus i tematik och föredrag är att den kärlek som 
Fadern visat lär människor känna genom att först få veta mer om Jesus 
och få en relation till honom. En progression i föredragens rubriker fram-
träder här. De två första föredragen hölls av två biskopar och det tredje, 
med den vardagliga tillämpningen, hölls av en lekman. Texten i det 
tryckta program som presenterade mötet utgår från temat och lyfter 
fram att temat kan ses som ett uttryck för den tacksägelse som lärjungen 
Johannes upplevde. På det viset vill den undertecknade planeringsgrup-
pen att Medevimötet 1978 ska bli ”till ett sannskyldigt lovsångsmöte”. 
Den jämförelsevis långa tydningstexten i inbjudan betonar att oavsett 
var man än befinner sig i livet, ung eller gammal, oavsett bakgrund eller 
förhållande till omvärlden så är ”Gud oss nära så som en far eller en mor 
är sitt barn nära med ett kärleksfullt vakande öga […] han kallar oss sina 
barn”. Det leder till det klassiska motivet om hur Gud gav världen sin 
son och att det är för den kristne att lära sig mer om honom, vilket var 
motivet och avsikten med sommarens möte. ”Och tvärs genom alltsam-
mans ska lovsången löpa som en bärande ton, stärkas och stiga änglakö-
rerna till mötes!”, avrundas inbjudningstexten. 

”Tid för Gud” var temat för mötet i Medevi 1981.1151 Inbjudningstexten 
lyfter fram en spänning mellan att leva efter världens krav och att försöka 
leva efter Guds vilja: ”Vi är pressade av oron i världen, av nya värde-
ringar, av människors krav och av personliga problem och bekymmer.” 
Vad för nya värderingar och oro i världen som avses preciseras inte. Som 
lösning på det upplevda bekymret pekar texten på möjligheten att låta 
dagarna i Medevi bli ett tillfälle att ta tag i de frågorna och ta sig tid för 
Gud; dagarna är som ”en inbjudan från Herren”. Temat ”Tid för Gud” 
förstås i föredragsrubrikerna som att avsätta tid för Gud genom att be. 

                                                
1149 Lenhammar 1977, s. 254ff; Stegeland & Sundholm 1972, särskilt kapitlet ”Att leva 
ansvarigt i världen” illustrerar frågan om politik och kristen tro, s. 117–146. I Gustaf 
Johanssons avhandling från 2018 fångas en del av tidsandan med dess grund i uppfatt-
ningar om individ och samhälle. G. Johansson 2018, s. 87–110.  
1150 Medevimötet 1974 [inbjudan] 3 VMA LSB. 
1151 Medevimötet 1981 [inbjudan] 3 VMA LSB. 
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De tre föredragstitlarna är således ”Bön är överlåtelse”, ”Bön är arbete” 
och ”Bön är helig gemenskap”. Föredragen hölls av två präster och en 
ordenssyster. 

Det som blev det sista mötet, 1985, är det enda av alla möten med en 
tematik som för tankarna till det eskatologiska, nämligen ”Vårt eviga 
hopp”.1152 Inbjudningstexten är jämförelsevis kort. Den inleds med en 
utläggning över triaden tro, hopp och kärlek, och konstaterar att den 
kristna människan ofta är medveten om tro och kärlek, men att hoppet 
sällan nämns. Sedan följer en spegling i samtiden. ”Tiden är mörk, det är 
lätt att gripas av oro och vånda. Ska någon galning röra vid kärnvapen? 
Skall jag ’lyckas’ med mitt liv, med mitt arbete, med mina barn eller 
med mig själv?” Det explicita omnämnandet av kärnvapen kan ha haft 
att göra med en kärnvapenkapprustning mellan kärnvapenmakterna 
USA och Sovjetunionen med Warszawapakten som kulminerade unge-
fär vid den här tiden, en period som ibland benämnts ”det nya kalla kri-
get”.1153 Frågan om otryggheten inför världen besvaras här med att det 
kristna hoppet är det eviga hoppet och mötet i Medevi skulle uppehålla 
sig vid detta. De tre föredragen hörde väl ihop med detta: ”Förlåtelsen 
och hoppet”, ”Kristuslivet och hoppet” och ”Uppståndelsen och hop-
pet”.1154 Föredragen hölls av två präster och en biskop.  

Det sista årets program är tekniskt sett också det enklaste. Det rör sig 
inte om ett tryckt utan kopierat program vilket berodde på att de sista 
årens ekonomiska situation inte medgav någon tryckning.1155 

Sammanfattningsvis visar dessa fyra exempel på mötestematik, före-
dragstitlar och inbjudningstext för perioden 1974–1985 hur Vadstena-
mötet fortsatte att vara ett kristet, kyrkligt möte med uppbyggelse som 
främsta syfte. Däremot kan inte längre den tidigare vid mötena så viktiga 
frågan om inomkyrklig enhet spåras i tematiken. Även om delar av in-
bjudningstexterna antyder och vagt utlägger frågor som gällde samtiden 
pekade inte heller formuleringarna ut preciserade händelser i omvärl-
den. 

Övriga programinslag 
Programmen är påfallande likartade under den långa tid Vadstenamöten 
hålls. Det är bara i vissa detaljer man kan se en del ändringar och 

                                                
1152 Medevimötet 1985 [inbjudan] 5 VMA LSB. 
1153 Östberg & Andersson 2013, s. 326ff. 
1154 Medevimötet 1985 [inbjudan] 5 VMA LSB. 
1155 Protokoll 17.11.1984 5 VMA LSB. 
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ifrågasättanden som antyder att såväl den inre som den yttre miljön i 
fråga om mötena förändrades med tiden. Här sammanförs ett urval av 
notiser som gäller den tredje perioden efter 1960. Av mötenas innehåll 
hade också en successiv förändring skett, exempelvis genom att inslag 
som vittnesbörd och bikt försvann i programmet.  

Gudstjänster 
Gudstjänsterna vid Vadstenamötena spelade alltid en viktig roll, med 
daglig mässa och söndaglig högmässa. Hur, mer i detalj, de var utfor-
made finns det ingenting antecknat om i arkivmaterialet. I protokollen 
från mötenas senare tid finns ibland protester även mot innehållet i pro-
grammen; förnyelseförsök förefaller inte alltid ha varit av godo. Vid som-
marmötet 1983 noteras i protokollet att vid en morgonmässa hade det 
använts en annan ordning ”än den traditionella” varför det föreslogs att 
om detta skulle ske igen behövde någon form av kopierade blad med 
ordningen finnas tillgängliga för att församlingen skulle kunna följa med. 
Även psalmvalet blev vid detta tillfälle föremål för diskussion i gruppen. 
Psalmen ”Helig, helig, helig” (SvPs1937:4) hade inte varit inlednings-
psalm, vilket en del hade uttryckt sitt missnöje över, samtidigt som andra 
tyckte förändringen hade varit bra.1156  

Aftonbön 
Ända sedan det första mötet 1943 förekom gemensam aftonbön i pro-
grammen. I ett meddelande från Berndt Bäcklund till Carl Hamilton i 
juli 1964 togs aftonbönerna i Medevi upp till diskussion. Där nämns att 
det ”alltid varit en del diskussion kring våra aftonböner i Medevi” och att 
planeringsgruppen senast hade beslutat att på lördagskvällen skulle det 
hållas en ”vanlig” aftonbön medan de andra kvällarna skulle avslutas med 
”tidegärdsbön”.1157 Den preciseras inte närmare, men ”vanlig aftonbön” 
avsåg troligen någon av de två formerna i den gällande kyrkohandboken, 
medan tidegärdsbön innebar completorium med växellästa psaltarpsal-
mer och responsorier.1158 Den äldre benämningen på kvällens tidegärds-
bön, som förekom redan vid det första mötet, var ”liturgisk aftonbön”.1159  

                                                
1156 Protokoll 5.8.1983 4 VMA LSB. 
1157 Berndt Bäcklund t. Carl Hamilton 23.7.1964 2 VMA LSB. 
1158 KHB 1942 hade två former av aftonbön, enklare form och högtidligare form. Bäck-
lund föreslog att det skulle kunna hållas en meditation i samband med tidegärdsafton-
bönen.  
1159 Vadstenamötet 1943 [inbjudan] 1 VMA LSB. 



 330 

Bibelstudier 
Bibelstudierna fanns genom hela mötenas historia och sågs som viktiga. 
Det efterlämnade materialet från bibelstudierna vid mötena är sprött 
och svåranalyserat eftersom det till stora delar mest bara består av för-
teckningar över bibelställen, med kommentarer om möjliga samtals-
ingångar. 1968 beslutade planeringsgruppen att byta namn på ”biträ-
dande bibelstudieledare” till ”värdinna”.1160 I och med beslutet verkar det 
som att gruppen fastställde för gott att det skulle vara en kvinna som 
biträdde med bibelstudierna. Tidigare hade den så kallade Väs-
teråsmetoden använts för bibelstudiet, men under den här perioden 
finns inte någon notering om hur bibelstudiet gick till i detalj. 

Föredragsformen under diskussion 
Vid ett möte med planeringsgruppen 1970 väcktes tanken på att ersätta 
föredragen, som från allra första början fram tills dess hade varit en given 
del av Vadstenamötena, med något de kallade ”estradsamtal”, i fortsätt-
ningen benämnt panelsamtal. Det motiverades med att det givna ämnet 
kunde belysas än mer mångsidigt vid ett panelsamtal, och på så vis kunde 
det engagera och intressera fler. Planeringsgruppen beslutade därför att 
ersätta ett av föredragen med ett panelsamtal.1161 Det kan ses som ett 
uttryck för ett sätt att möta samtidens förväntan på deltagarnas aktiva 
medverkan, så att de inte skulle vara passiva åhörare. Dock fullföljdes 
inte beslutet. Inför planeringsgruppens samrådsmöte i april 1971 me-
nade Berndt Bäcklund att det ändå skulle vara ett vanligt föredrag. ”Ris-
kerna med ett estradsamtal i stället för föredrag har synts vissa av oss 
alltför stora.”1162 Frågan verkar sedan inte ha återkommit.  

Frågelåda 
Frågelåda förekom regelbundet under Vadstenamötenas hela historia, 
första gången redan 1943. Frågelådan innebar att deltagarna under mö-
tet gavs möjlighet att skriva anonyma, trosrelaterade frågor och lägga 
dessa i en därtill avsedd låda som var framställd under mötet. Vid en 
kvällssammankomst mot slutet av mötet besvarades dessa frågor av nå-
gon eller några präster. Frågelådan verkar ha varit ett betydelsefullt 

                                                
1160 Protokoll 3.2.1968 2 VMA LSB. 
1161 Protokoll 10.10.1970 2 VMA LSB; Berndt Bäcklund t. Carl Hamilton 11.10.1970 2 
VMA LSB. 
1162 Kallelse 17.4.1971 2 VMA LSB. 
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inslag och nämns även sporadiskt i planeringen av mötena.1163 Vid ett 
samrådsmöte 1970 hade dock planeringsgruppen i samband med en ut-
värdering inför 1971 års möte diskuterat huruvida frågelådan skulle be-
hållas eller inte. Resultatet av överläggningen blev att frågelådan skulle 
få finnas kvar, men att antalet frågor behövde minskas.1164 I exempelvis 
planeringen av 1978 och 1979 års möten var frågelådan inte ens under 
diskussion utan var uppsatt som programpunkt en av kvällarna med Bo 
Giertz.1165 Detsamma gällde inför det sista mötet 1985, och även då pla-
nerades Giertz vara ansvarig för den.1166 Att Giertz hade ett särskilt an-
svar för frågelådan visas av att dokumentationen från frågelådan, dvs. 
lapparna med frågor, liksom planen för uppdelning av svarande präster 
och även lappar med några korta ledord om hur frågorna skulle besvaras, 
finns bevarade i Giertz arkiv.1167  

Gemenskapskrets 
Som har visats i tidigare avsnitt fanns det önskningar om att gemen-
skapen kring Vadstenamötena skulle gå utanför själva mötena. Olika åt-
gärder vidtogs för detta under åren, speciellt under mötenas första tid 
som bönegemenskap och de särskilda Vadstenadagarna. Under den sista 
tidsperioden finns än fler notiser som pekar i samma riktning.  

Tidigt i mötenas historia, redan i samband med de första mötena i 
Vadstena på 1940-talet och framåt, uppmanades de engagerade att ha 
måndagen som dag för förbön för mötena och Vadstenaarbetet. Det 
upprepades ännu i ett protokoll från ett samrådsmöte med planerings-
gruppen 1972.1168 Under rubriken ”Bönering” beslutades att lagmedlem-
marna skulle ”påminna varandra om att måndagarna skall vara en sär-
skild bönedag för [M]edevimötena, för mötesdeltagarna och de medver-
kande.”1169 Att en kristen grupp uppmuntrar till bön är på intet sätt an-
märkningsvärt, men det verkar som att bönen fick en allt större plats i 
planeringsgruppen och vid mötena. Vid ett samrådsmöte i augusti 1979 
diskuterade gruppen om de skulle arrangera en ”bönevakt” under mö-
tena, en bönevaka där det skulle pågå oavbruten gemensam bön. 

                                                
1163 Protokoll 3.2.1968 2 VMA LSB. 
1164 Protokoll 10.10.1970 2 VMA LSB. 
1165 Protokoll 12–13.8.1977 3 VMA LSB; Rapport 25.1.1980 4 VMA LSB. 
1166 Protokoll 17.11.1984 5 VMA LSB. 
1167 Frågelådan Medevi 79 B33 BGA LUB. 
1168 Protokoll 21.10.1972 3 VMA LSB. 
1169 Protokoll i Linköping 21.10.1972 3 VMA LSB. 
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Gruppen stannade dock vid att frågan skulle få ”mogna”.1170 Inte heller 
vid samrådsmötet i oktober det året ansågs frågan vara mogen, varför 
den bordlades.1171  

En av de mest engagerade i mötena var Gunni Hermelin, som enligt egen 
utsago 1979 då hade varit med om 30 möten. Hon var med inte bara 
som deltagare utan också som arrangör redan 1946, och medverkade 
dessutom vid några tillfällen. Hon har efterlämnat många brev som för-
medlar intryck från mötesdagarna1172  

Gunni Hermelin upplevde gemenskapen kring Vadstena- och Me-
devimötena som betydelsefull. I en passage i sina dagboksnoteringar be-
skriver hon hur hon inte hade någon släkt kvar, inte heller kände sig 
hemma i sitt politiska parti längre, men än så länge hörde hon ”till Me-
devi folket”.1173 Sin tillhörighet i kretsen kring mötena återkommer Her-
melin till: ”Aldrig har jag så roligt som i den kretsen”.1174  

Hon skrev att hon för sin del inte hade upplevt någon väckelse men att 
Vadstenamötena hade varit betydelsefulla för henne. Särskilt nämner 
hon bibelstudiegrupper som hon både hade lett och deltagit i och där 
fått lära sig läsa Bibeln på ett nytt sätt. Förutom att mötena hade lärt 
henne mycket hade de givit en kristen gemenskap, som ett utlopp av ”de 
heligas gemenskap. Det är inte en trosfråga, det är en nådegåva. Också 
den fick jag i Medevi. Där fick jag verkliga vänner, både kvinnliga och 
manliga”.1175 Mötena var en gemenskap som bar för Hermelin, oaktat att 
det fanns skilda åsikter.  

Gemenskapsstärkande hälsningar till mötesdeltagarna 

Som tidigare har nämnts utgick från och med 1951 och in på 1970-talet 
under hösten brev med hälsning till alla som hade deltagit i sommarmö-
tet.  

Dessa hälsningar avsåg att betona en gemenskap och ett vi, för att skapa 
en brygga mellan sommarmötena och påminna deltagarna om gemen-
skapen också under resten av året. Några exempel kan nämnas från tidi-
gare möten i Medevi. Både 1955 och 1956 års hälsningar är adresserade 

                                                
1170 Protokoll 10.8.1979 4 VMA LSB. 
1171 Protokoll 6.10.1979 4 VMA LSB. 
1172 Rätt upp och ner, s. 31. 
1173 Rätt upp och ner, s. 97. 
1174 Rätt upp och ner, s. 116. 
1175 Rätt upp och ner, s. 32. 
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till det gemenskapssignalerande kollektivet ”med-deltagarna”.1176 I båda 
hälsningarna är vi-budskapet framträdande och förmedlar att det som 
deltagarna hade upplevt i Medevi hade stor betydelse och hade givit en 
gemenskap som de behövde påminnas om och fördjupas i. 1956 formu-
leras det explicit: ”Till oss ville detta brev komma som en hälsning och 
en påminnelse: Andens livskällor, som vi voro vid i Medevi, finnas där 
vi äro. I Ordet, bönen, nattvarden, gudstjänstgemenskapen. Håll ut där. 
Har Du ingen lust, gör det ändå. Anden, som gjorde levande i Medevi, 
gör det ännu.” Budskapet är att påminna om det goda som de hade upp-
levt tillsammans och blicka fram mot det på nytt. 

Ännu ett exempel är från 1961. I den av kyrkoherden Hjalmar Hilberts 
(1894–1980, slutligen kyrkoherde i Hägerstad) undertecknade häls-
ningen handlar det om det goda i att få vara ”bröder och systrar i Kristus” 
och att det är en behövlig ”värmande gemenskap i vår svenska kyrka”.1177 
Sedan lyfter han fram två bibelord från Apostlagärningarna och vill ge-
nom dem betona att Kristus är verksam hos dem som tror på honom: 
”Han omskapar samvete och hjärta, vänder själviskhet i kärlek och stri-
dighet i endräkt.” Hilberts skriver att ”Guds ord, brödragemenskapen, 
nattvarden och bönerna” är en bra sammanfattning av det viktigaste vid 
Medevimötena. Avslutningsvis manar han till att hålla fast vid apostlar-
nas undervisning. Den starka betoningen av det apostoliska, brödrage-
menskapen och nattvarden går att läsa som en maning till gemenskap 
som ska gälla trots olika uppfattningar i den så kallade ämbetsfrågan i 
det samtida kyrkolivet; detta var endast ett år efter de första prästvig-
ningarna av kvinnor. 

Att sådana hälsningar skickades ut på nytt från 1960 kan ha haft flera 
orsaker. Det kan röra sig om ett inre behov i Vadstenamötets planerings-
grupp att kommunicera med dem som hade deltagit för att utsträcka 
gemenskapen och formera ett ”vi”. Genom att påminna om goda gemen-
samma upplevelser och ge några ord av uppbyggelse på vägen släppte 
man inte taget om mötesidéen, och då var det följdriktigt att också in-
bjuda till gemenskap på nytt i kommande endagssamling eller sommar-
möte. Det bidrog säkert att det svenska kyrkolivet vid tiden kring 1960 
hade kommit att polariseras, i följd av kvinnoprästfrågan, och man oro-
ade sig för att den goda och uppbyggliga kristna gemenskapen skulle 
komma att splittras. De hälsningar som sändes ut till alla avsåg att ha en 
funktion att konsolidera gemenskapen kring mötena.  

                                                
1176 Sven Arén t. ”Kära med-deltagare i Vadstenamötet i Medevi” [1955] 1 VMA LSB; 
Sven Arén t. ”Kära med-deltagare i Vadstenamötet i Medevi 1956” 1 VMA LSB. 
1177 ”Julhälsning till deltagarna i 1961 års Medevimöte” 1 VMA LSB.  
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Välkomstanföranden till nya deltagare  

I programmen från 1970-talets början finns en programpunkt för den 
första kvällen som handlar om att någon berättar om mötena för dem 
som då deltog i ett Vadstenamöte för första gången.1178 Det introdukt-
ionsföredraget hölls av Dagmar Svanteson under åren 1971–1977 och 
1978–1981 av Ingrid Juhlin Dannfelt.1179 I arkivmaterialet är två sådana 
välkomstföredrag bevarade; samma föredrag tycks ha hållits av Svan-
teson och Juhlin Dannfelt år efter år. Välkomstföredragen följer samma 
uppbyggnad, med en inledande hälsning, en historik över mötena, hur 
de var organiserade, varför mötena kallades Vadstenamöten, informat-
ion om ordningen för dagarna och en förhoppning om att de nykomna 
deltagarna skulle trivas. Dessa föredrag om mötenas historia är exempel 
på hur gemenskapen kring mötena ville vinna en allt fastare krets och att 
man avsåg att bygga upp en gemenskap som gick utöver själva mötena.  

Ytterligare ett indicium på hur gemenskap mellan individer blev allt vik-
tigare var att det både i den ekonomiska sammanställningen efter 1979 
års möte och i budgeten för 1980 års möte fanns ”uppvaktningar m.m.” 
med som kostnadspost.1180 Uppvaktning skedde knappast om det inte var 
inom en någorlunda stabil grupp av människor. 

Vadstenadag 1965–1983 
I det tidigare avsnittet, om perioden 1947–1959, beskrevs de Vadstena-
dagar som hölls under åren 1951–1957. Det var Vadstenamöten i en-
dagsformat som hölls på annan ort än i Vadstena eller Medevi en eller 
ett par gånger under hösten eller någon gång under vinterhalvåret i upp-
byggelsesyfte, och inte minst för att stärka gemenskapen inför somrarnas 
stora möten samtidigt som de gav planeringsgruppen möjlighet att ses. 
Utifrån vad materialet medger att fastställa för den tidigare perioden ser 
det ut som att dessa dagar på Ersta eller i Linköping stannade av i och 
med 1958, även om mindre samlingar, främst för planeringsgruppen, 
hölls på Ersta vid några tillfällen, exempelvis 1962 och 1963.1181 Det vi-
sar sig att Vadstenadagarna i samma form som tidigare återkom på 1960-
talet. Konceptet återuppstod 1965 och upprepades därefter i obruten 

                                                
1178 Exempelvis Medevimötet 1975 [inbjudan] 3 VMA LSB. 
1179 Välkomsthälsningar, 1 VMA LSB. 
1180 Ekonomisk sammanställning 24.8.1979 4 VMA LSB; Förslag till budget för år 1980, 
av Einar Bertil 27.8.1979 4 VMA LSB. 
1181 ”Till ’Vadstenadag’ på Ersta” [inbjudan 1962] 2 VMA LSB; ”Till ’Vadstenadag’ på 
Ersta” [inbjudan 1963] 2 VMA LSB. 
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följd ända till 1983. Antalet Vadstenadagar per år, liksom plats, har va-
rierat över tid, något som framgår i diskussionen i föregående kapitel om 
deras första period. 

Även under ett visst moratorium för Vadstenadagarna åren 1958–1965 
verkar tanken på dem ha hållits levande. I hälsningen ställd till delta-
garna i 1960 års Medevimöte, sannolikt skriven i december 1960, gavs 
ett par miljöbeskrivande glimtar från Medevi och även en kort betrak-
telse utifrån sommarens mötestema, ”Gud lever”. Den halvsideslånga 
texten är undertecknad av Gunni Hermelin. Strax därunder finns ett 
servicemeddelande om att det planeras en ”vintersamling på Ersta” i ja-
nuari 1961 och datum anges för det kommande årets Medevimöte. Med-
delandet var undertecknat, ”å arbetslagets vägnar” av tre personer: Gun-
nar Meijer samt Ingrid och Matts Juhlin Dannfelt. Någon närmare in-
formation om denna vintersamling finns inte; möjligen blev den inte ens 
av. 

Stärkt gemenskap och uppbyggelse mellan mötena 
Efter några år av ett stabilt konstituerat och regelbundet upprepat som-
marmöte i Medevi såg planeringsgruppen ett behov av att återuppta 
konceptet med Vadstenadagar. Den första, nystartade Vadstenadagen 
avhölls en söndag i slutet av januari 1965. Inbjudan bestod av en ensidig 
A4-sida med information samt anmälningstalong längst ned. Den var lätt 
att mångfaldiga och kunde enkelt distribueras i kända kanaler, till dem 
som deltagit i något Vadstenamöte de senaste åren. I inbjudan skriver 
undertecknarna om bakgrunden till initiativet och att möjligheterna då 
var goda för att arrangera en sådan dag. De berättar att många hade öns-
kat en Vadstenadag i Linköping, där också de första samlingarna mellan 
sommarmötena en gång i tiden hållits, och att nu invigts en rofylld ny 
kyrka som skulle kunna passa bra. Den avsedda är Tannefors kyrka, som 
i inbjudningstexten jämförs med Ersta kyrka där det hade arrangerats 
Vadstenadagar under 1950-talet. I inbjudan till samlingen i Linköping 
nämns också att en samling just på Ersta planeras till mars samma år. De 
som undertecknade inbjudan till Vadstenadagen i Linköping är alla 
kända namn för sammanhanget, såsom Carl Hamilton, Berndt Bäcklund, 
Elisabeth Tamm (1900–1988), Gunni Hermelin, makarna Britta och 
Gunnar Meijer samt makarna Ingrid och Matts Juhlin Dannfelt.1182 I en 
inbjudan till året därpå finns en formulering om syftet som sedan 

                                                
1182 ”Vadstenadag i Tannefors kyrka och församlingshem” [inbjudan januari 1965] 2 
VMA LSB. 
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återkommer och som säger något om vad arrangörerna hoppades på med 
dessa samlingar. ”Vi hoppas att så många ’Vadstenavänner’ som möjligt 
ska kunna möta upp [...] för att hämta ny kraft, nytt mod, vägledning 
och välsignelse.”1183 Det handlade om uppbyggelse och att stärka gemen-
skapen, men även om att intressera fler personer för vad Vadstenamö-
tena var. I inbjudan till Vadstenadagen 1966 och några år framåt fanns 
en uppmaning att även ta med vänner till dagen.  

Uppläggningen av programmet för dagen känns igen från de tidigare så 
kallade Vadstenadagarna. Dagen inleddes med gudstjänst, i detta fall 
högmässa i vilken biskop Askmark predikade och Gunnar Meijer ledde 
beredelsen. Sedan följde kaffesamkväm i församlingshemmet och före-
drag. Vid tillfället förekom en kombinerad frågestund och fördrag med 
rubriken ”Vi frågar prästen om uppenbarelseboken”. Prästen ifråga var 
Karl-Åke Henningsson (1910–1981, slutligen domprost i Skara) från 
Göteborg, som hade deltagit i mötena tidigare.1184 

År 1965 förekom det utöver dagen i januari två ytterligare sådana dagar 
under året. Redan i mars hölls en till Vadstenadag på Ersta i Stockholm 
med överhovpredikanten Olle Nystedt som talare. På domssöndagen 
samma år, i slutet av november, ägde en Vadstenadag återigen rum i 
Tannefors kyrka och församlingshem i Linköping. Också den gången höll 
Gunnar Meijer skriftetalet, medan domprosten Helge Brattgård predi-
kade i högmässan. Den sistnämnde var också talare under rubriken 
”Skuld – dom – förlåtelse” efter kaffet och utlade där Lutherska Världs-
förbundets arbete med att översätta och förklara trosbekännelsens ord 
”på vår tids språk och tillämpa dem i våra dagars pluralistiska sam-
hälle”.1185 Undertecknare av inbjudan till novembersamlingen var i stort 
sett desamma som i januari. Redan i novemberkallelsen nämndes att en 
Vadstenadag var planerad på Ersta i mars påföljande år. 

Det därpå följande året 1966 arrangerades endast två endagssamlingar. 
Först, som nämnts, på Ersta i mars och sedan i Tannefors i Linköping i 
november. Arrangerandet av de två dagarna det året verkar ha skiljt sig 
åt både till utformning och innehåll. För dagen i Linköping specificeras 
att i högmässan skulle Gunnar Meijer hålla skriftetalet och domprosten 
Helge Brattgård predika. Vid samlingen efteråt skulle Carl Hamilton 

                                                
1183 ”Välkommen till Vadstenadag i Tannefors kyrka och Birgittasalen” [inbjudan 1966] 
2 VMA LSB. 
1184 ”Vadstenadag i Tannefors kyrka och församlingshem” [inbjudan januari 1965] 2 
VMA LSB. 
1185 ”Välkommen till Vadstenadag i Tannefors kyrka” [inbjudan november 1965] 2 VMA 
LSB. 
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inledningstala och läkaren Sven-Olof Brattgård (1921–2001, slutligen 
professor i handikappforskning vid Göteborgs universitet) hålla föredrag 
över ämnet ”Bara en människa”.1186  

På Ersta var programmet enklare. Där höll också Gunnar Meijer skrift-
etalet och direktorn för Ersta, Yngve Iverson, predikade. Någon särskild 
programpunkt efter gudstjänsten var inte angiven till annat än som ”sam-
kväm och samtal”.1187 I och med 1966 fastlades en praktik som kom att 
gälla i fem år, fram till och med 1970, nämligen att det i början av året 
hölls ett dagsmöte på Ersta och en samling i oktober eller november i 
Tannefors.1188 Utifrån befintligt material upphörde därefter ordningen 
med både ett vintermöte och ett höstmöte och mötena hölls inte längre 
i Stockholm.  

Vid ett samrådsmöte med planeringsgruppen i slutet av oktober 1971 
konstaterades att samlingarna på Ersta inte längre drog någon större del-
tagarskara, varför det beslutades att inte ta något initiativ till möte där 
1972.1189 Det kommunicerades i en odaterad skrivelse, sannolikt sänd till 
en något större krets än arbetslaget. Arbetslaget står som underteck-
nande, genom Einar Bertil, och det sägs att intresset för Erstamötena 
verkade ha avtagit i sådan grad att man var tveksam till mötenas fortsätt-
ning. Däremot uppmuntrade planeringsgruppen att de i Stockholmsreg-
ionen boende gärna fick svara för mötenas fortbestånd, om de så öns-
kade.1190 Efter att ordningen med två möten per år hade upphört arran-
gerades det under några år, 1972–1974, bara ett höstmöte, i oktober i 
Tannefors, Linköping.  

Samrådsmötena på Vadstenadagar fick dock ny kraft. I ett samrådsmöte 
med planeringsgruppen i oktober 1974 diskuterades om höstsamlingen 
skulle kunna ”förläggas till olika orter med tanke på att mötesdeltagarna 

                                                
1186 ”Välkommen till Vadstenadag i Tannefors kyrka” [inbjudan november 1966] 2 VMA 
LSB; även i Brev från och till församlingar i Linköpings stift 1959–1964 BRA VaLA. 
1187 ”Till ’Vadstenadag’ på Ersta diakonissanstalt” [inbjudan mars 1966] 2 VMA LSB. 
1188 För de fem åren finns följande handlingar arkiverade: ”Till medlemmarna i arbetsla-
get för 1967 års Medevimöte” [inbjudan Ersta januari 1967] 2 VMA LSB; ”Välkommen 
till Vadstenadag i Linköping i Tannefors kyrka” [inbjudan november 1967] 2 VMA LSB; 
”Till ’Vadstenadag’ på Ersta diakonissanstalt söndagen den 18 februari 1968” [inbjudan] 
2 VMA LSB; ”Välkommen till Vadstenadag i Linköping Tannefors kyrka” [inbjudan ok-
tober 1968] 2 VMA LSB; ”’Vadstenadag’ i Stockholm den 16 febr. 1969 [inbjudan] 2 
VMA LSB; ”Välkommen till Vadstenadag i Linköping Tannefors kyrka” [inbjudan 1969] 
2 VMA LSB; ”Kära Medevivänner! Enligt gammal tradition samlas vi till Erstadag” [in-
bjudan februari 1970] 2 VMA LSB; ”Välkommen till Vadstenadag i Linköping Tanne-
fors kyrka” [inbjudan november 1970] 2 VMA LSB.  
1189 Protokoll 23.10.1971 2 VMA LSB. 
1190 ”Meddelande angående Erstamötena” [odat.] 3 VMA LSB. 
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bor spridda i landet”.1191 Något protokoll från mötet finns inte bevarat, 
men från och med 1975 fanns ingen geografisk konstant i fråga om en-
dagssamlingen. Under de följande åren hölls höstmötet sex gånger i ok-
tober och tre gånger i november, och flyttas mellan tre olika orter och 
därinom olika församlingar. Det rörde sig om Göteborg (1975, 1978 och 
1981), Stockholm (1976, 1979, 1982) och Linköping (1977, 1980 och 
1983). Den enda kyrka som förekommer två gånger under den här tiden 
är i Stockholm: S:ta Birgitta kyrka i Nockeby, Bromma. Förutom ett 
samrådsmöte i Göteborg som ägde rum i domkyrkan och ett på Ersta, så 
var alla dagar förlagda till moderna kyrkor uppförda under 1900-talets 
mitt. Det behöver givetvis inte vara medvetet uttänkt utan kan ha haft 
praktiska orsaker, men valet av kyrka och församlingshem ger ändå in-
tryck att det var en avsikt att Vadstenadagarna skulle vara moderna och 
i tiden. 

Den sista Vadstenadagen ägde rum hösten 1983. Vid planeringsgrup-
pens samrådsmöte i början av oktober det året noterades att det då end-
ast var tre personer anmälda och att kostnaderna för endagsmötet hade 
varit höga. Därför bestämde gruppen att mötenas framtid behövde dis-
kuteras och avgöras sommaren 1984.1192 Den 10 augusti 1984 fattades 
det väntade beslutet av planeringsgruppen, arbetslaget, att inte anordna 
något höstmöte det året.1193  

Hur dessa dagssamlingar finansierades framgår inte i arkivmaterialet. På 
befintliga anmälningstalonger finns inga uppgifter om deltagaravgift, 
kostnad för kyrkkaffe eller motsvarande. Det kan därför antas att sam-
lingens arrangemang bekostades av den lokala församlingen där sam-
lingen ägde rum. Det är också möjligt att sommarmötets kassa stod för 
eventuella kostnader eller att deltagarna betalade på plats.  

Vadstenadagarnas innehåll 
Utanför det ordinarie programmet för endagsmötena samlades som 
nämnts i avsnittet om Vadstenamötenas organiserande ofta även 

                                                
1191 Kallelse 12.10.1974 3 VMA LSB. Precis hur ordningen mellan platser och med vilket 
intervall de skulle skifta har inte gått att klarlägga. Att det inte var slumpen framgår 
bland annat av en föredragningslista till ett samrådsmöte med planeringsgruppen, där 
det i oktober 1977 noteras: ”Om den nu påbörjade cirkulationen skall fortsätta, är det 
Göteborgs tur att svara för höstmötet.” Dagordning 22.10.1977 3 VMA LSB. 1980 be-
skrevs det som att höstsamlingen alternerade mellan Linköping, Stockholm och Göte-
borg och att 1980 var det ”Linköpings tur”. Ingemo Aschan t. Martin Lönnebo 13.3.1980 
4 VMA LSB. 
1192 Protokoll 8.10.1983 4 VMA LSB. 
1193 Protokoll 10.8.1984 4 VMA LSB. 
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Vadstenamötenas planeringsgrupp till överläggningar, för att både ut-
värdera den gångna sommarens möte och börja planera det kommande 
årets.  

Till de första två samlingarna till ”Vadstenadag” i Tannefors i Linköping, 
1965 och 1966, fanns som nämnts en kort lista med undertecknande 
inbjudare, alla kända namn från det större Vadstenasammanhanget. Likt 
utvecklingen i inbjudan till det stora sommarmötet ersattes listan av un-
dertecknare med en kollektiv benämning, vanligast ”Vadstenalaget”, 
också ”Arbetslaget” förekom om än mindre frekvent.1194 Så såg det ut 
ända fram till den sista dagen som någon liknande dag arrangerades, 
1983, då undertecknarna kallade sig ”Medevilaget”, vilket går väl ihop 
med att dagen det året definitivt bytte namn till Medevidag i stället för 
Vadstenadag. Två tidigare undantag i benämningen finns dock, båda i 
Göteborg, som visar att språkbruket vacklade. Vid samlingen 1978 kal-
lades det ”Medevidag” och 1981 benämndes dagen ”litet Medevimöte”. 
Vid båda dessa tillfällen undertecknades inbjudan med ”arbetslaget”.1195  

Vad gäller deltagarna i Vadstenadagarna ger inte arkivmaterialet någon 
egentlig information, eftersom det inte finns bevarade deltagarlistor eller 
motsvarande för andra än de två samlingar som hölls i Nockeby, Stock-
holm. År 1979 var det där fråga om cirka 65 deltagare och 1982 knappt 
60 personer. Vid det senare mötet var de flesta deltagarna från närom-
rådet, Storstockholm, medan det tre år dessförinnan var fråga om en nå-
got större geografisk spridning.1196 Det är svårt att utifrån ett begränsat 
material säga något om deltagarnas lokala proveniens vid Vadstenada-
garna liksom om storleken av samlingarna. 

Programmet för endagarssamlingarna såg alltid nästan likadant ut, oav-
sett år och plats under alla perioder. Mötet ägde rum en söndag och hade 
två huvuddelar, gudstjänst, oftast högmässa med nattvard, och sedan 
samling med föredrag. Någon form av kyrkkaffe eller lunch intogs också, 
ibland, mellan programpunkterna eller under föredraget, men det tycks 
ha varit det enda mer otvungna och sociala inslaget i programmet. Ef-
tersom det inte finns mycket material från planeringen av dessa dagar 
kan antagandet göras att Vadstenagemenskapen gästade en välvillig 

                                                
1194 ”Välkommen till Vadstenadag i Linköping i Tannefors kyrka” [inbjudan november 
1967] 2 VMA LSB; ”Till ’Vadstenadag’ på Ersta diakonissanstalt söndagen den 18 feb-
ruari 1968” [inbjudan] 2 VMA LSB. 
1195 ”Medevidag i Göteborg” [inbjudan 1978] 3 VMA LSB; ”Välkommen till litet Me-
devimöte i Göteborg” [inbjudan, affisch 1981] 4 VMA LSB; ”Välkommen till Me-
devidag i Linköping Johanneslunds kyrka” [inbjudan 1983] 4. VMA LSB. 
1196 ”Deltagare i Vadstenamötet i S:ta Birgittakyrkan 7. oktober 1979” [lista] 4 VMA 
LSB; ”Deltagarförteckning, Vadstenadagen 24 oktober 1982” [lista] 4 VMA LSB. 
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församling och inte hade något större inflytande på gudstjänstens inne-
håll med avseende på vilken eller vilka präster som där framträdde i olika 
funktioner. Mycket talar emellertid för att det ibland hämtades en präst 
för predikan och skriftetal som hörde samman med det centrala 
Vadstenamötet.  

En översikt över dem som medverkade kan därför bara göras utifrån 
samlingens senare del, den deltagarna hade anmält sig till och tog del av. 
Vid några tillfällen sammanfaller det dock så att den lokale församlings-
prästen tjänstgjorde i gudstjänsten och därefter även höll föredrag. Det 
går inte att se någon kontinuitet vare sig i fråga om ämnesval eller med-
verkande. I stället rör det sig om en variation av talare och ämnen, fast 
inom ett begränsat spektrum: kristen uppbyggelse. Alla föredrag hölls av 
präster som var män. Vid några få tillfällen förekommer ett prästpar där 
båda makarna medverkade, exempelvis på Vadstenadagen i Tannefors 
1969 då makarna Lilly och Olle Nystedt tillsammans talade över ämnet 
”En levande församling” och även vid den sista dagssamlingen, 1983, då 
makarna Mona och Arne Lindgren talade och musicerade kring liturgi 
och kyrkomusik. Kvinnor förekom, huvudsakligen i sällskap med sina 
makar.1197 

För de fyra dagssamlingarna åren 1971–1975, då det endast förekom ett 
årligt möte hållet i Tannefors kyrka, uppvisar föredragsrubrikerna en viss 
bredd och alla utom en föredragshållare medverkade flera gånger i 
Vadstenasammanhanget, i såväl sommarmötet som dagssamlingarna. 
1971 var föredragshållaren Uppsalaprästen Eric Haglund (1913–2006, 
slutligen komminister i Uppsala domkyrkoförsamling) som var en känd 
präst och själavårdare. Han talade över ämnet ”Att vårda sin själ”. De 
följande årens föredrag hölls av direktorn för Ersta Yngve Iverson ”Evan-
geliets två språk” (1972), och de i Vadstenamötena välkända prästerna 
John Edvin Svanteson och Gunnar Meijer talade respektive om ”Från 
fruktan till tro” (1973) och ”Vad ger nattvarden som Ordet ej ger?” 
(1974).1198 

Det stora flertalet av medverkande vid Vadstenadagarna hade förekom-
mit i samband med i Vadstenamötena vid fler tillfällen än enbart en en-
dagssamling. Under den ambulerande perioden 1975–1983 medverkade 
följande med föredrag. Bo Giertz ”Att uppfyllas av Ande” (1975), 

                                                
1197 ”Välkommen till Vadstenadag i Linköping Tannefors kyrka” [inbjudan 1969] 2 VMA 
LSB; ”Välkommen till Medevidag i Linköping Johanneslunds kyrka” [inbjudan 1983] 4 
VMA LSB. 
1198 ”Välkommen till Vadstenadag i Linköping Tannefors kyrka” [inbjudan 1974] 3 VMA 
LSB. 
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prästen och psykiatrikern Conny Nordin (1944–2008), ”Ande och nu-
tid” (1976), den tidigare kyrkoadjunkten i Tannefors Hans Göran Karls-
son ”Modernism eller förnyelse i den kristna församlingen” (1977), dom-
kyrkokomministern i Göteborg Harry Wiklander, ”bibelsamtal om Jesu 
återkomst” (1978), Berndt Bäcklund, ”Låt förnya er!” (1979), återigen 
Hans Göran Karlsson, ”Förlåtelse från Gud” (1980), en lekman, kansli-
chefen i Göteborgs kyrkliga samfälligheter Ingmar Ytterbrink, civileko-
nom och jurist till professionen ”Och det blev stor glädje i staden” 
(1981), prästen Anders Novak, ”Tro och personlighet” (1982) och till 
sist som ovan nämnts församlingens kyrkoherde Arne Lindgren och hans 
hustru Mona som tillsammans talade och musicerade kring kyrkomusik 
och liturgi (1983).1199 De flesta medverkande var präster och innehållet 
var kopplat till något som var klassisk kristen uppbyggelse. Samtidsak-
tuella samhällsfrågor eller några utblickar i världen förekom inte.  

Utblick om Vadstenadagarna 
Vadstenadagarna hade enligt de sammanlagda programpunkterna och 
föredragens karaktär flera funktioner för deltagarna och arrangörerna. 
Ett syfte var, liksom i all verksamhet vid och omkring alla Vadstenamö-
ten, kristen uppbyggelse. Med söndagens gudstjänst som grund fick del-
tagarna ett fördjupande föredrag över ett kristet, kyrkligt, tema av en 
präst som var betrodd. Vidare ordnades också samkväm och samtal. 

På den grunden fungerade dessa endagssamlingar framför allt som stär-
kande av den särskilda gemenskapen kring somrarnas Vadstenamöte i 
Medevi, men de tänktes även kunna nå möjliga nya deltagare. Delta-
garna fick träffas igen, eller för första gången, och eventuellt möta nya 
personer, känna samhörighet, lyssna till föredrag av för dem i allmänhet 
välbekanta personer. Något som skilde Vadstenadagarna från de stora 
sommarmötena var frånvaro av bibelstudium. Dessa framhölls ofta som 
betydelsefulla under Vadstenamötena på somrarna men hade tydligen 
ingen plats vid endagssamlingarna. Utöver det utåtriktade programmet 

                                                
1199 ”Välkommen till Vadstenadag i Göteborg Skårs kyrka” [inbjudan 1975] 3 VMA LSB; 
”Välkommen till Vadstenadag på Ersta diakonissanstalt” [inbjudan 1976] 3 VMA LSB; 
”Välkommen till Vadstenadag i Linköping Tannefors kyrka” [inbjudan 1977] 3 VMA 
LSB; ”Medevidag i Göteborg” [inbjudan 1978] 3 VMA LSB; ”Välkommen till Vadste-
nadag i Stockholm S:ta Birgitta kyrka” [inbjudan 1979] 4 VMA LSB; ”Välkommen till 
Vadstenadag i Linköping Berga kyrka” [inbjudan 1980] 4 VMA LSB; ”Välkommen till 
litet Medevimöte i Göteborg” [inbjudan, affisch 1981] 4 VMA LSB; ”Välkommen till 
Vadstenadag i Stockholm S:ta Birgitta kyrka” [inbjudan 1982] 4 VMA LSB; ”Välkom-
men till Medevidag i Linköping Johanneslunds kyrka” [inbjudan 1983] 4 VMA LSB. 
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användes Vadstenadagarna också till interna överläggningar av plane-
ringsgruppen för Vadstenamötena. 

Att endagssamlingarna upphörde i och med 1983 kan ha berott på svik-
tande intresse. Vidare hörde det säkert nära samman med det allmänt 
minskande engagemanget för gemenskapen kring Vadstenamötena, som 
vid den här tiden var inne i sin slutfas – det sista Medevimötet arrange-
rades 1985.  

Nedläggningen 
Vadstenamötena upphörde 1985. Genom deras historia hade till och 
från deras framtid diskuterats med viss oro. Hösten 1973 i samband med 
ett samrådsmöte för planeringsgruppen skriver Einar Bertil att han var 
väl medveten om att frågan om mötenas framtid var problematisk. Han 
menade detta till trots att tre argument talade för en fortsättning. Bertil 
skriver att deltagare återkom år från år, att nya deltagare kom till och att 
de som hade deltagit i ett möte uttryckt tacksamhet över dem. Därför, 
menade han, var han övertygad om att det var ”Herrens vilja, att de skall 
fortsätta”.1200 

När det alltmer började luta mot att mötena skulle upphöra fanns också 
en oro för Medevi brunns framtid. Små händelser bidrog till det, som att 
planeringsgruppen med viss besvikelse i februari 1981 konstaterade att 
mötet hade dubbelbokats på brunnen för de datum som man sedan hös-
ten innan hade fastställt. Lösningen blev då inte att de andra gästerna 
fick flytta på sig, utan att mötet fick tidigareläggas en vecka. Som följd 
av detta kunde varken Bo Giertz eller Martin Lönnebo medverka.1201 

Den långa kedjan av möten tog ändå slut i och med mötet torsdagen den 
8 till söndagen den 11 augusti 1985. Det verkar inte på förhand ha varit 
självklart att det skulle bli det sista mötet, även om mycket pekade i den 
riktningen. Så sent som i februari 1985 skrev Anne-Marie Murray till 
Åke Brandt att det var ”roligt att mötena får fortsätta” och avsåg inte 
enbart det innevarande årets kommande möte, utan fortsättning 
framåt.1202 Närmare sommaren verkade framtiden alltmer osäker. I bör-
jan av juli konstaterade Britta Bertil till Ingemo Aschan att mötet efter 
”många om och men” skulle bli av.1203  

                                                
1200 ”Överläggning om 1974 års Medevimöte” 3 VMA LSB. 
1201 Britta Bertil t. ”Till alla vänner i Vadstenamötets arbetslag” 25.2.1981 4 VMA LSB. 
1202 Anne-Marie Murray t. Åke Brandt 2.2.1985 5 VMA LSB. 
1203 Britta Bertil t. Ingemo Aschan 4.7.1985 5 VMA LSB. 
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Inför det samrådsmöte som planeringsgruppen skulle ha under mötet, 
på det sätt som arbetsordningen hade varit i många år, hade ordföranden 
Per-Olof Sjögren skickat ut en kallelse, med ett ärende angivet: ”Me-
devimötets framtid”. Han kommenterar det kortfattat några rader längre 
ned: ”Som vi alla vet visar deltagarantalet i våra möten en sjunkande 
tendens. Dessutom är det ekonomiska läget pressat. Också Brunnens 
framtid är osäker. I denna situation måste vi allvarligt överväga vårt mö-
tes framtid.”1204 Det oklara i brunnens framtid berodde inte bara på dess 
dåliga ekonomi utan sannolikt också på att i och med 1983 hade lands-
tinget i Östergötland sålt sin del i Medevi brunns lasarett; all medicinsk 
verksamhet hade definitivt upphört och någon inriktning mot annan 
verksamhet var då ännu inte bestämd.1205 

När det aktuella samrådsmötet väl ägde rum under mötet fattades inte 
något hastigt beslut om nedläggning, utan frågan blev noggrant genom-
diskuterad, sannolikt så också under mötesdagarna. Gruppens protokoll 
är tecknat både den 9 och 11 augusti. Anledningen till en dags paus i 
protokollet var den tredje punktens formulering – det sjunkande delta-
garantalet diskuterades liksom brunnens osäkra framtid, med en formu-
lerad fråga om mötena ”har någon möjlighet att fortsätta”.1206 Därför be-
stämde sig gruppen för att ajournera samrådsmötet till söndagen för ett 
slutgiltigt beslut. 

När överläggningen återupptogs framhölls samma omständigheter kring 
mötenas framtid som sammantaget gjorde den osäker. Medevi brunns 
framtid och ekonomiska situation beskrevs som oviss, och den fortsatta 
verksamheten där ansågs vara oklar. Vad gällde mötena framhölls ten-
densen till sjunkande deltagarantal: 1982 uppgavs mötet ha haft 150 
deltagare, 1983 och 1984 ett knappt 90-tal och 1985 hade ett 50-tal 
personer deltagit. 

I protokollet står att gruppen, efter avslutad överläggning, beslutade att 
lägga ned verksamheten och att mötena skulle upphöra i och med årets 
möte. Närvarande personer vid planeringsgruppens samråd var Ingemo 
Aschan, Britta Bertil, Margareta Hamilton, Orvar Pettersson, Onna och 
Per-Olof Sjögren samt Jan Åström. Kallade men förhindrade var adjunk-
ten David Berglund (1912–2008) och hans hustru ämnesläraren Gun-
hild Berglund (1918–2004), prästen Iwan Giertz och Anne-Marie Ram-
mer.  

                                                
1204 Kallelse 15.7.1985 5 VMA LSB. 
1205 ”Nytt liv i Medevi Brunn” Tidningen Byggindustrin 21.10.1988. 
1206 Protokoll 9,11.8.1985 5 VMA LSB. 
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I protokollet fogas till referatet om överläggningarna också en summe-
ring om Vadstenamötena.  

När dessa möten begynte på 1940-talet var det sällsynt inom Svenska 
kyrkan med möten av detta slag så de torde ha utfört en pionjärgärning 
på detta område. Nu är utbudet av möten och kurser inom Svenska Kyr-
kan överväldigande rikt, ofta knutet till stiftsgårdar dit resorna är korta 
och billiga.  

Att någon skulle ha motsatt sig nedläggningsbeslutet visas inte av proto-
kollet. Gruppen uttalade sitt tack till alla som genom åren hade arbetat 
med mötena och ”bidragit till att de fått bli det redskap i Herrens hand 
som så många deltagare vittnat om”.  

När beslutet var fattat sattes nedläggningen i verket. Det innebar en rad 
ytterligare beslut för gruppen. Först beslutades att ett eventuellt ekono-
miskt överskott efter innevarande möte skulle doneras till Medevi brunn 
till hjälp att skaffa nya dörrar på brunnskyrkan, samt att gruppen också 
skulle lämna ”resterande material” till brunnskyrkan ”som ett tecken på 
tacksamhet för gästfrihet under många år”. En andra sak som beslutades 
var att vädja till revisorerna, som hade velat avsäga sig uppdraget, att 
kvarstanna för att revidera mötesekonomin en sista gång. I samband med 
detta beslutade gruppen också att bevilja kassören ansvarsfrihet för rä-
kenskaperna dittills. En tredje beslutspunkt var att till Linköpings stifts-
bibliotek överlämna alla handlingar från mötena ”så att möjlighet till 
forskning i framtiden därigenom kan beredas”.1207 Slutligen entledigades 
ordföranden, kassören och kontaktpersonen med Medevi brunn.1208 

Per-Olof Sjögren, som hade fungerat som ordförande sedan 1983 och 
även vid det sista mötet, skrev några dagar efteråt ett brev till sekrete-
raren Britta Bertil att det kändes tomt att inte ha ytterligare ett möte att 
se fram mot, men att han samtidigt var övertygad om att de hade handlat 
rätt. Som skäl framhöll Sjögren en risk för ”ekonomiska obehag” i relat-
ion till Medevi brunn. Sedan framförde han sin förvissning om att delta-
garna ”finner nya vägar” och att ”några av de trognare ’Medevimänni-
skorna’ […] redan funnit nya spår att gå”. Som exempel nämnde Sjögren 
”Vadstenakurserna”.1209 Vidare bad han sekreteraren att skicka ut proto-
kollet och meddelandet om att det inte skulle bli några fler möten till 
”samtliga arbetslagets medlemmar, så att det klart framgår att de blivit 

                                                
1207 Protokoll 9,11.8.1985 5 VMA LSB. Det material som lämnades in till Linköpings 
stiftsbibliotek är huvudmaterialet för den här studien.  
1208 Protokoll 9,11.8.1985 5 VMA LSB. 
1209 Per-Olof Sjögren t. Britta Bertil 19.8.1985 5 VMA LSB. Vad som avsågs med omta-
lade Vadstenakurserna är inte specificerat. 
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kallade […] så att ingen efteråt kan komma och säga att lagets samtliga 
medlemmar inte var förberedda på vad som skulle behandlas”.1210 Sjö-
gren ville därför också att kallelselistan och föredragningslistan skulle bi-
fogas nedläggningsprotokollet.  

Ett par veckor senare skickade Sjögren en räkning till kassören Ulla 
Brandt där han meddelade att han först inte tänkt debitera något för sina 
utlägg, men eftersom det hade inkommit en del slantar så såg han det 
som möjligt att få ersättning för utläggen. Sjögren berättar där att han 
också beräknade en viss kostnad för att överlämna mötesmaterialet till 
Linköpings stiftsbibliotek.1211 

Under hösten gjordes sedan sammanställning av balansräkning och re-
vision. Det sista protokollet för mötenas planeringsgrupp är tecknat per 
capsulam den 8 oktober 1985. I det uppges att kapitalbehållningen för 
mötets räkenskaper var 6 034,27 kronor och av dessa skulle 5000 kronor 
doneras till Medevi brunn till hjälp att anskaffa nya dörrar till brunns-
kyrkan enligt tidigare fattat beslut. Det överskjutande beloppet beslu-
tade planeringsgruppen skulle gå till att täcka kvarvarande portokostna-
der och andra eventuella utgifter i samband med verksamhetens avveck-
lande. Om något belopp därefter kvarstod skulle det, enligt protokollet 
men utan motivering, överlämnas som gåva till Åh stiftsgård i Bohuslän, 
och en gåva om 1200 kronor bekräftades senare med tacksamhet från 
stiftsgården.1212  

Protokollet bekräftar också att allt övrigt material från mötena skulle 
överlämnas till Linköpings stiftsbibliotek. Ordföranden fick i uppdrag 
att upprätta gåvobrev till både Medevi och stiftsbiblioteket. En önskan 
från kassaförvaltaren Ulla Brandt uttrycks i protokollet att allt som hade 
med ekonomin att göra skulle vara insänt till henne senast i december 
1985, så att räkenskaperna på så vis skulle kunna avslutas.  

I det efterlämnade materialet finns en kopia på Sjögrens gåvobrev till 
Medevi brunn, där gåvan formulerades till att ”användas i första hand för 
renovering av porten till Brunnskyrkan”.1213 I svarsbrevet från Medevi 
brunn, daterat den 1 december 1985, uttryckte Raoul Hamilton (1931–
2016), anställd vid Medevi, brunnens tacksamhet och att gåvan skulle 
bidra till deras ”strävan att återföra Medevi mot dess ursprungliga 

                                                
1210 Per-Olof Sjögren t. Britta Bertil 19.8.1985 5 VMA LSB.  
1211 Per-Olof Sjögren t. Ulla Brandt 5.9.1985 [ver. 46] 5 VMA LSB. 
1212 Protokoll per capuslam 8.10.1985 5 VMA LSB; ”Av Medevimötet har Åh Stifts-
gård...” [ver. 57] 5 VMA LSB. Åh stiftsgård var Svenska kyrkans första stiftsgård, inrät-
tad 1937. Santell 2018, s. 36f. 
1213 Gåvobrev [till Medevi brunn] [odat., hösten 1985] 5 VMA LSB. 
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funktion”.1214 Ett gåvobrev daterat 20 augusti 1986, undertecknat In-
gemo Aschan, vittnar om att mötet också hade skänkt en kalkduk och 
sexton nattvardsservetter till brunnskyrkan i Medevi.1215  

Historieskrivandet  
I planeringen inför mötet 1975 hade det bestämts att en av medlem-
marna i planeringsgruppen, John Edvin Svanteson, som hade varit med 
sedan 1960-talet i ledande position i planeringsgruppen, skulle skriva en 
krönika över mötet, vilken skulle mångfaldigas och sändas ut till dem 
som hade deltagit i årets möte. Det skulle ersätta de mångfaldigade fö-
redrag som understundom hade spridits.1216 Inrättandet av en krönika i 
stället för kopior av de hållna föredragen kan ha haft flera orsaker. I takt 
med att föredragshållarna allt oftare var mer tillfälliga vid mötena var 
det sannolikt svårare att få fatt i föredragsmanus att sprida, och det är 
också möjligt att föredragshållarna hade blivit alltmer ovilliga att lämna 
ifrån sig text. Ett annat skäl till den nya planen kan ha varit en tanke att 
krönikor på ett annat sätt konsoliderar en gemenskap, eftersom de ge-
nom sin form utgör en bredare dokumentation. Sådana har även plats 
för exempelvis anekdoter eller berättelser om händelser i programmets 
utkant, sådant som anspelar på det mänskliga samspelet med kortfattade 
bedömningar av händelser, vid sidan av redovisning av mötets faktiska 
innehåll.1217 Som nämnts tidigare kom krönikorna från och med 1975 
även att ersätta de brev med hälsning som utgick från planeringsgruppen 
till alla årets deltagare i sommarens möte.1218 

I en brevväxling 1978 mellan Gunni Hermelin och John Edvin Svan-
teson uppkom tankar på en antologi om Vadstenamötena, med plane-
ringsgruppen som ansvarig. Särskilt framhöll där Svanteson att Gunni 
Hermelin skulle vara en central person och att de till arbetet kunde knyta 

                                                
1214 Raol Hamilton t. Medevimötet c/o Brandt 01.12.1985 5 VMA LSB. 
1215 Ingemo Aschan ”Till kyrkan i Medevi Brunn har skänkts...” 20.8.1986 5 VMA LSB. 
1216 Protokoll 12.10.1974 3 VMA LSB. Exempelvis visar ett meddelande inom plane-
ringsgruppen 1969 att föredragens manus renskrevs och skickades med inbjudan till hös-
tens endagsmöte. Einar Bertil t. Carl Hamilton 7.10.1969 2 VMA LSB. 
1217 Se exempelvis: ”Vadstenamötet i Medevi sommaren 1975 (aug. 13–17)” av John 
Edvin Svanteson [krönika] 3 VMA LSB. 
1218 Protokoll 18.10.1975 3 VMA LSB. 
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ytterligare några medförfattare. Antologin skulle också innehålla ”något 
representativt tal eller uttalande av Carl Hamilton”.1219 

Vid planeringsgruppens samrådsmöte i oktober 1981 konstaterade de 
att det inte skrivits någon årsberättelse på länge men att Britta Bertil 
avsåg att samla protokoll och mötesprogram ”så långt det går”.1220 Två år 
senare aktualiserades frågan om mötenas historia på nytt. Planerings-
gruppen beslutade då att tillfråga Nils Oderstam om han var villig att 
skriva ”Vadstenamötenas historia” och få en publiceringsbar artikel klar 
till nästa sommar, för tryck i Linköpings stiftsblad eller Linköpings stifts-
bok.1221 I januari 1984 konstaterade dock arbetsutskottet att denne hade 
tackat nej. Vid sommarmötet diskuterades saken vidare i planerings-
gruppen. Som alternativ nämndes John Edvin Svanteson, vilken arbets-
utskottet också beslutade skulle tillfrågas.1222 Även han måste ha avböjt, 
för den historik som finns publicerad i Linköpings stiftsbok är skriven av 
den pensionerade kyrkoherden Einar Rydberg året efter att mötena hade 
lagts ned, 1986.1223  

Att just Svanteson var inne på tanken om dokumentation av mötena 
framgår av en bevarad kopia av ett brev med en kortfattad presentation 
från 1975 av mötena. Det var ett svar från honom på en förfrågan i saken 
från missionspastorn och läraren Nils Tägt. Svanteson presenterar i bre-
vet mötena som att de började 1943 i Vadstena för att försöka ”över-
brygga spänningarna och motsättningarna mellan den gamla Oxford-
grupprörelsen och den allt starkare högkyrkligheten inom Svenska kyr-
kan”.1224 Han skriver vidare att dessa möten efter ordinarie brunnssäsong 
ännu samlade 170–200 personer på Medevi. Eftersom Tägt var aktiv 
inom Svenska Missionsförbundet betonade Svanteson också sin egen väl-
villiga inställning till ekumenik och hoppas att Tägt skulle komma och 
på så vis medverka till ”praktisk ekumenik”.1225 Svanteson sände skrivelse 

                                                
1219 John Edvin Svanteson t. Gunni Hermelin 27.4.1978 3 VMA LSB; Gunni Hermelin 
t. John Edvin Svanteson 25.4.1978 3 VMA LSB; Gunni Hermelin t. John Edvin Svan-
teson 12.5.1978 3 VMA LSB. 
1220 Protokoll 7.11.1981 4 VMA LSB. 
1221 Protokoll 8.10.1983 4 VMA LSB. Vid punkten läggs till att Oderstam i så fall kunde 
få ta del av två pärmar med material angående mötena. 
1222 Minnesanteckningar 23.1.1984 5 VMA LSB; Protokoll 10.8.1984 5 VMA LSB. 
1223 Rydberg 1986, s. 158–164. När Rydbergs skildring publicerades i Linköpings stiftsbok 
1986 hade Medevimötena inte nämnts på tio år i boken. 1976 noterades mötet kort i 
stiftsbokens krönika över händelser i stiftet under det gångna året. Andræ 1976, s. 183. 
1224 John Edvin Svanteson t. Nils Tägt 26.10.1975 3 VMA LSB; likartad formulering 
finns i John Edvin Svanteson t. Ebbe Arvidsson 26.10.1975 3 VMA LSB. Frågan om 
Nils Tägts medverkan i Vadstenamötena diskuteras i avsnittet ”Konflikt om inbjuden 
talare”. 
1225 John Edvin Svanteson t. Nils Tägt 26.10.1975 3 VMA LSB. 
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med liknande innehåll till författaren Margareta Melin (född 1935), men 
med en mer livlig beskrivning av de första mötena. ”Många hundra män-
niskor från hela landet samlades. Debatterna gick höga och tänkesätten 
i olika frågor gick vitt isär, men andakterna, gudstjänstlivet och bönege-
menskapen förmådde mer än diskussionerna för skapandet av en ny ge-
menskap”.1226 

Ett brev från tidigare medlemmen i planeringsgruppen, Oscar Ahlén, till 
Svanteson hösten 1984 innehåller uttryckliga uppmaningar till honom 
att se till att skriva mötenas historia eftersom, menade Ahlén, ingen var 
mer lämpad än han att göra det.1227 Svanteson ställde sig positiv till upp-
giften, men undrade om det inte vore bra om flera personer kunde bidra 
med minnen från mötena; särskilt nämnde han Bo Giertz och Nils Oder-
stam. På detta svarade planeringsgruppen att det vore en god idé och att 
avsikten vore att skriva historiken för att placeras i ett kyrkligt arkiv och 
för publicering.1228 Några ytterligare initiativ togs dock inte och någon 
samlad historik, initierad av planeringsgruppen, blev aldrig skriven.  

Sammanfattande diskussion 
De Vadstenamöten som fortsatte att återkomma årligen efter 1960 till 
och med 1985 kan sammantagna betraktas som mötenas sista fas. Den 
kännetecknades av ett upprätthållande av mötesverksamheten men med 
en gradvis nedgång. Under den sista perioden kom mötena att mista i 
kraft, bredd och betydelse. Även om deltagarantalet länge, under 1960- 
och 1970-talen, var någorlunda stabilt – det rörde sig om över 150 men 
under 200 deltagare – kom under de sista åren på 1980-talet färre del-
tagare till mötena. De annonserades också i allt mindre omfattning i för-
väg. Mötena marginaliserades successivt, pressbevakningen av dem av-
tog och det mediala intresset för dem var mot slutet nära nog obefintligt.  

Sammantaget handlade den sista, långa perioden på två och ett halvt 
decennium som har undersökts i detta kapitel huvudsakligen om att mö-
tena genomfördes enligt etablerad rutin. Under perioden, liksom tidi-
gare, påverkade visserligen kyrkliga impulser mötena och deras arrangö-
rer i viss mån, men några nya initiativ eller stora visioner om mötenas 
angelägenhet för hela den svenska kristenheten kunde mötena inte för-
medla.  

                                                
1226 John Edvin Svanteson t. Margareta Melin 29.10.1975 3 VMA LSB. 
1227 Oscar Ahlén t. John Edvin Svanteson 5.10.1984 5 VMA LSB.  
1228 Protokoll 17.11.1984 5 VMA LSB. 
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Den allmänna förändring i samhället som pågick under 1970- och 1980-
talen innebar att det var individen och dennes val som alltmer kom i 
centrum; det har uttryckts i termer av individualisering och pluralism, 
och även begreppet sekularisering kom alltmer att få beskriva tiden. Att 
ett sådant skeende ledde till att individen betonas märktes också i 
Vadstenamötena, och kom till uttryck i de vägledande teman som skrevs 
ut i programmen. Under 1970-talet anknöt de teman som annonserade 
innehållet i mötena gärna till samtiden men också alltmer till individens 
livsfrågor – uttryck som ”livets mening” kom att användas. Efterhand 
hämtades gärna allmänna bibelord och även allmänkristna appeller fram 
för såväl teman och som föredragsrubriker. Många av de teman som bru-
kades kan då också ses som uttryck för en allmän svenskkyrklig hållning 
utan några utmanande drag. Mötenas ursprungliga idé att samla olika 
grupper av kyrkligt engagerade till gemensam andlig uppbyggelse var 
inte längre vad mötesledningen eftersträvade. 

Ur perspektivet att betrakta förloppet av Vadstenamötena som en livscy-
kel är det möjligt att karakterisera den 25 år långa sista perioden till dess 
första tid på samma sätt som den föregående perioden, nämligen med 
en vilja att vidmakthålla (sustain). Först från 1960-talets slut och in på 
1970-talet motsvarade en del aktiviteter det femte steget i Sharken Si-
mons modell, som gäller att ”se över och förnya” (review and renew).1229 
Vi det laget pågick en medveten diskussion om hur organisationen (i det 
här fallet organiserandet av mötena) skulle få kraft att leva vidare. Den 
diskussionen ledde till att rutinerna med organiseringsprocessen stadga-
des, i detta fall, genom att formaliseras alltmer. Periodens aktiviteter kan 
därför till sin första del betecknas med en svagt uppåtgående kurva som 
mot senare delen av 1970-talet vände nedåt. Så nådde mötena fram till 
den fas av nedgång (decline) som Sharken Simon inte vill se som ett sär-
skilt stadium i sin modell. Hon för sin del nöjer sig med att beskriva 
vägen mot nedgång som att den uppvisar kriser och är osund (unhe-
althy).  

På denna punkt av Vadstenamötena sedda i sitt förlopp finns det därför 
anledning att vidga det teoretiska perspektivet och beakta sådana mo-
deller där organisationers slut identifieras inom sitt nedåtgående förlopp. 
Whetten har i sin teori om organisationers livscykel angivit ett antal or-
saker som leder till deras nedgång och undergång.1230 Det är fråga inte 
bara om en synbar förlust av resurser utan även om sådant som atrofi, 
sårbarhet, förlust av legitimitet och entropi, varav det sista innebär 

                                                
1229 Sharken Simon 2001, s. 31f. 
1230 Whetten 1980, s. 354–362. 



 350 

omgivningens brist på intresse för verksamheten. Flera av dessa orsaker 
kan kännas igen i Vadstenamötenas väg mot nedläggning. Med tanke på 
de drivandes bestående energi, om än i minskande grad, i genomförandet 
av mötena ända till slutet är det knappast relevant att anföra begreppet 
atrofi. Däremot visar materialet fullt klart att intresset för mötena både 
hos arrangörer och deltagare minskade redan under senare delen av 
1970-talet samtidigt med att det ekonomiska underlaget blev svagare. 
Förlust av legitimitet kan också användas för att begreppsliggöra proces-
sen att mötena inte längre var allmänt kända inom Svenska kyrkan. An-
talet deltagare och medverkande med särskild prestige, som till exempel 
biskopar, minskade. Mötena kom alltmer att hanteras av marginella och 
delvis kontroversiella arrangörer och medverkande. 

Konceptet att mötena ända till sin slutfas var frivilliga bestod, men sam-
tidigt hade organiserandet och genomförandet av dem nått en punkt där 
mycket skedde på rutin och efter ett fastlagt mönster. Det innebar ett 
utslätande av mötesverksamheten och det bidrog till nedgången. Det var 
inte bara så att personerna i planeringsgruppen förlorade energin; utifrån 
hade det också uppstått konkurrens med annan mötesverksamhet som 
riktade sig till samma målgrupp som Vadstenamötena. Det var möten 
som anordnades antingen som uppdragsverksamhet inom ramen för nå-
got organ i Svenska kyrkan eller arrangerades av någon etablerad organi-
sation. Det var i den riktningen som kyrkans möteskultur gick. 
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7 
Sammanfattning och slutsatser 

 

yftet med undersökningen har varit att utreda vad Vadstenamö-
tena till personlig och kyrklig förnyelse 1943–1985 var och därmed 
bidra med nya, kompletterande perspektiv på hur Svenska kyrkan 

kom till uttryck under 1900-talet. Beskrivningar och analyser av hur mö-
tesarrangörerna under en lång följd av år agerade och organiserade mö-
tena, vilka deltagarna var och vad mötena innehöll förmedlar en bild av 
det samtida svenska kyrkolivet och dess förändrade förutsättningar som 
framför allt innebar nya möjligheter för enskilda individer att påverka 
kyrkan. 

Undersökningen behandlar Vadstenamötena till personlig och kyrklig 
förnyelse i fyra tematiskt disponerade kapitel. De omfattar åren 1943, 
1945–1946, 1947–1959 och 1960–1985. 

I inledningen till undersökningen ställdes fyra frågor som gällde hur mö-
tena såg ut och hur de förändrades, avsikten med dem och deras relation 
till Svenska kyrkan. Här följer, som en bakgrund till svar på frågorna, 
först dels en översikt över några allmänna drag hos mötena och dels en 
bakgrundsteckning av deras plats i samtiden och deras ställning i Svenska 
kyrkan.  

Förändring och kontinuitet  
Vadstenamötena fick från första början en form som de i stort sett bibe-
höll genom åren. Det var främst på grund av sina fasta och återkom-
mande program som de kom att bli en institution genom den tradition 
de etablerade. Samtidigt drevs de från början och ända till slutet som 
frivilliga. På samma sätt bedrevs de under anmärkningsvärt lång tid – 
fyra decennier. När de därefter visade sig ha spelat ut sin roll hade under 
samma tid samhälle och kyrka genomgått stora förändringar. 

Vadstenamötenas historia uppvisar både föränderlighet och kontinuitet. 
Det är i det spänningsfältet Vadstenamötena kan förstås som ett 

S 
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historiskt skeende. Kontinuiteten består dels i hur mötena konkret ge-
nomfördes, dels i vad de innehöll. Samtidigt anknyter mötena, i den mån 
de förändrades, till det som under samma tid skedde i kyrka och sam-
hälle. 

Det var inte allt som förändrades i mötena under deras ganska långvariga 
historia. Så stod sig mötesdagarnas grundläggande ordning i stort oför-
ändrad under hela undersökningsperioden, med några justeringar bero-
ende på praktiska eller ekonomiska omständigheter. De var också under 
hela tiden i sina program upplagda på samma sätt: föredrag över tema-
tiskt ämne av inbjuden talare, gemensam samling, bibelstudier, mässa 
och aftonbön. Det finns ingenstans i arkivmaterialet någon diskussion 
om att något i mötenas grundläggande struktur borde ändras. Ordningen 
var redan från början etablerad och kom att utgöra en så viktig del i 
mötenas karaktär att ingen fann bärande skäl till att ändra den.  

Något som inte heller förändras över tid i Vadstenamötena var deltagar-
gruppens sammansättning. Även om deltagarantalet varierade och sjönk 
successivt förblev proportionerna mellan kvinnor och män, prästvigda 
och lekfolk i stort sett desamma. Under hela tiden var tre fjärdedelar av 
deltagarna kvinnor och cirka fyra av tio män var präster.  

Vid andra möten av liknande karaktär, exempelvis de på Porla brunn i 
Närke (1913–1937), var fördelningen mellan män och kvinnor den-
samma. Till skillnad från många andra kyrkliga möten, inte minst sådana 
möten där präster i sin ämbetsutövning skulle närvara och som normalt 
dominerades av män, framträder Vadstenamötena ända från början som 
personligt riktade till kvinnor, och det blev ett bestående drag. Perso-
nerna är givetvis inte desamma under mötenas fyrtioåriga historia, men 
det framgår av de många bevarade deltagarlistorna att Vadstenamötena 
attraherade ungefär samma sociala kategorier under hela sin tid.  

När det gäller teman för de enskilda mötena gäller dock en förändring 
som har en relation till vad som händer i samhälle och kyrka. De allra 
flesta teman som förekom uppehöll sig vid kyrkligt uppbygglig tematik, 
ibland med koppling eller association till samtida frågor i kyrka och sam-
hälle. En uppenbar förändring pågick i det avseendet från 1960-talet och 
framåt, då programmen fick en alltmer kyrkligt inåtblickande karaktär 
med allmänt kristet uppbyggliga teman och ämnen.  

Mötesarrangörerna strävade tidigt efter både höjd och bredd bland de 
medverkande, i form av personer på höga poster inom Svenska kyrkan 
och en bredd av kyrkliga inriktningar. En förändring visar sig dock i det 
att såväl höjden som bredden minskade efterhand och att mötenas po-
sition i kyrkolivet successivt blev en annan. Mötesledningen lyckades 
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visserligen under hela tiden för mötena förmå kända och vid tiden om-
talade personer inom kyrkan att medverka, men när det gäller bredden 
av riktningar inom kyrkan var den större under mötenas tidigare decen-
nier för att så småningom minska.  

Även när det gäller i vilken utsträckning medverkande deltog och åter-
kom skedde efterhand en förändring. Andelen som återkom vid flera 
möten var högre i början än under sista tidsperioden, då antalet engångs-
medverkande blev fler. Det innebär att arrangörerna under mötenas se-
nare fas visserligen lyckades få personer att medverka, men de flesta 
valde att medverka endast en gång. Den allmänna inställningen till mö-
tena förändrades och det hade också till följd att mötena kom att bli 
mindre kända.  

En förändring är också att Svenska kyrkans biskopar deltog gradvis allt 
mindre i mötena. Det säger något om mötenas förändrade ställning i 
kyrkolivet. Vid de första mötena var biskoparnas närvaro framträdande 
– det finns flera exempel på att aktiva biskopar inte bara undertecknade 
inbjudan till möten utan även medverkade med föredrag och predik-
ningar. Under 1940- och 1950-talen var oftast biskopen i Linköping när-
varande, eller åtminstone med som inbjudare till mötena. Det gäller 
både mötena i Vadstena/Medevi och de lokala mötena på olika håll i 
landet. Torsten Ysanders tid som biskop i Linköping sammanföll helt 
med tredje undersökningsperioden 1947–1959 och han var då med varje 
år. Hans två efterträdare, Ragnar Askmark och Martin Lönnebo, med-
verkade däremot vid få tillfällen under den sista undersökningsperioden 
1960–1985, samtidigt som generellt bara ett fåtal aktiva biskopar be-
sökte och medverkade i mötena. Ett antal år var inte ens någon biskop 
närvarande vid mötet. Negativa resultat, såsom att något inte har skett, 
är omöjliga att utvärdera, men den minskade biskopliga närvaron i mö-
tena berodde med största sannolikhet på en kombination av en allmän 
förändring av biskopsrollen och av mötenas successiva förflyttning till 
kyrkolivets periferi.  

Påfallande är att den förändrade benämningen på mötena indikerar ett 
ändrat kyrkolandskap. Mötenas ursprungliga benämning var ’personlig 
och kyrklig förnyelse’. Den hade vuxit fram i arbetet inför det första 
mötet 1943, upprepades och blev en inarbetad beteckning för just den 
här typen av möten. Från början var strävan att med mötena nå så många 
grupper som möjligt, men främst utpekades Oxfordgrupprörelsens och 
högkyrklighetens sympatisörer. Oxfordgrupprörelsen betonade total 
överlåtelse till Gud och kännetecknades av personliga vittnesbörd och 
en konfessionsövergripande ambition. Individens personliga tro fram-
hölls starkt. Högkyrkligheten, som var en annan viktig målgrupp för 
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mötena, betonade särskilt sakramenten, liturgi samt kyrkans tradition 
och ämbete. Målet var vitalisering av kyrkan genom att framhäva de 
kyrkliga rötterna i tro, lära och gudstjänstens utformning. 

Ordkombinationen, ’kyrklig förnyelse’, var vid den tiden inte helt ny i 
svenskt kyrkoliv eftersom Gunnar Rosendal 1935 och 1937 hade givit 
ut två böcker som fick stor betydelse i den följande kyrkliga debatten. 
De handlade båda om ’kyrklig förnyelse’, ett uttryck som också fanns i 
titeln på böckerna. Den andra boken, Kyrklig förnyelse i församlingskyr-
kan, inleder Rosendal med ett åttio sidor långt första kapitel: ”Personlig 
förnyelse och kyrklig förnyelse”.1231  

För Vadstenamötena kom själva begreppet ’förnyelse’ att bli bestående. 
En speciell förändring av mötenas rubricering skedde lokalt i och med 
mötena i Lunds stift, som när de blev självständiga från Vadstenamötet 
vid mitten av 1950-talet, fick benämningen ”Kyrkligt möte till personlig 
förnyelse”. Inriktningen var fortsatt densamma som för Vadstenamö-
tena. Någon motivering till namnändringen framgår inte i bevarade 
handlingar, men det är sannolikt att arrangörerna inte ville riskera sam-
manblandning med den i stiftet verksamme Gunnar Rosendal och den 
högkyrkliga rörelse som han var starkt förknippad med. Avsikten med 
den kyrkliga förnyelse som Vadstenamötena stod för var en annan: de 
hade till syfte att överbrygga olika kyrkliga riktningar.  

Den mest påtagliga förändringen av själva konceptet för Vadstenamö-
tena skedde i och med mötet i Medevi 1959 då även de centrala 
Vadstenamötena bytte namn. I inbjudan till mötet 1958 användes ännu 
benämningen ’personlig och kyrklig förnyelse’ medan uttrycket kastades 
om från och med 1959 till samma som för Lundamötena ”Kyrkligt möte 
till personlig förnyelse”.1232 Något skäl till förändringen finns inte ut-
tryckt i arkivmaterialet, men flera anledningar är tänkbara. Namnföränd-
ringen speglade en förändring i mötenas innehåll som hade blivit mer 
inåtblickande, snarare än att de hade kyrkoförnyande ambitioner. Den 
ändrade benämningen svarade uppenbarligen också bättre mot samti-
den, med dess drag av ökande individualisering.  
Framför allt var den mest drivande orsaken till namnändringen sannolikt 
den att arrangörerna inte ville se en association med aKF, som grundades 
vid denna tidpunkt med en kyrkopolitisk agenda, särskilt mot prästäm-
betets öppnande för kvinnor. Idén om en kyrklig förnyelse i 

                                                
1231 Rosendal 1937, s. 11–93. 
1232 Medevimötet 1958 [inbjudan] 1 VMA LSB; Medevimötet 1959 [inbjudan] 1 VMA 
LSB. 
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Vadstenamötena och i den högkyrkliga rörelsen var av två olika slag. 
Från Vadstenamötenas första början var det en kärnfråga att förnyelsen 
skulle bestå i att ena olika delar av kyrkolivet, till en gemenskap mellan 
troende och att det skulle ske i gudstjänstliv och uttryck för andlighet. I 
högkyrkligheten fanns därutöver ett försvarande av det allmänneliga 
kristna trosarvet inom Svenska kyrkan. De som initierade Vadstenamö-
tena och deras efterföljare avsåg i grunden en förnyelse som skulle värna 
om deras svenska kyrka och gemenskapen i den. På 1940-talet var heller 
inte uttrycket ’kyrklig förnyelse’ låst vid något som kunde kopplas till 
kyrkopolitik som det kom att bli på 1950-talet. I stället låg ända fram 
till namnändringen vid 1950-talets mitt betoningen för Vadstenamöte-
nas del främst på själva sammankopplandet av det ’personliga’ och det 
’kyrkliga’.  

Många av arrangörerna var aktiva i många år, andra bara några få. Det är 
givet att mötenas utformning och karaktär var ett uttryck för enskilda 
personers vilja, initiativ, kompromiss och förmåga. Mötena initierades 
på frivillig basis av pådrivande personer centralt placerade i Svenska kyr-
kans olika organ. Bara efter några få möten förändrades scenen och de 
ursprungliga initiativtagarna försvann från den i fortsättningen aktiva 
och drivande kretsen av arrangörer i mötenas planeringsgrupp. I mötenas 
första fas var Margit Sahlin, Hjalmar Brundin, Eric Nilsson och Arvid 
Runestam drivande i planeringsgruppen, men Sahlin och Runestam läm-
nade Vadstenamötena vid 1950-talets början. En arrangör som kom att 
stå för en fast kontinuitet i mötena var landshövdingen i Östergötlands 
län, Carl Hamilton, som var engagerad i mötena ända från 1940-talet 
fram till sin död i slutet av 1970-talet. Så växlade arrangörerna genom 
mötenas fyra decennier, men ändå traderades ett likartat arbetssätt.  

Skälen till förändringarna i fråga om de drivande personerna, att några 
gick och några nya tillkom, är svåra att fastställa. De varierade sannolikt 
starkt från person till person. Under mötenas dryga första decennium 
speglade arrangörerna en kyrklig bredd och höjd. Med tiden blev plane-
ringsgruppen allt mer ensartad. Arrangörerna, formerade till en plane-
ringsgrupp, organiserade sitt arbete på nästan samma sätt över året un-
der mötenas alla år med en rad förberedande möten, periodvis många. 
En skillnad var att rutinerna successivt blev mer formaliserade och väl-
dokumenterade. Bland arrangörerna fanns hela tiden centrala personer 
inom Svenska kyrkan. 

Under mötenas inledningsperiod hade prövades med entusiasm olika in-
spirerade idéer och arbetsmetoder för genomförandet prövats. Det 
gällde fram till 1947. I och med etablering och konsolidering av ett sär-
skilt möte i Lunds stift från och med 1949 minskade rekryteringsbasen 
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till Vadstenamötet. Från och med då uppmuntrade planeringsgruppen 
till att lokala möten också skulle hållas, riktade till deltagare från respek-
tive stift. Många sådana möten förekom under 1950-talet, samtidigt som 
det nästan varje år arrangerades ett möte i Vadstena eller, med tiden, 
från och med 1955, i Medevi brunn. Det var i detta skede som den ur-
sprungliga bredden i mötena, med deltagande från olika kyrkoriktningar 
minskade. Förändringspotentialen minskade under mötenas sista period. 
När 1950-tal övergick till 1960-tal inträdde inte bara en påtaglig organi-
satorisk rutinmässighet i fråga om hur mötena utformades utan även en 
innehållslig. Den kom att bestå ända fram till 1980-talet. Det innebar 
att ungefär samma personer förblev drivande år från år, och mötenas 
inriktning och innehåll ändrades i liten utsträckning.  

När det gäller organiserandet av arbetet var det först under en sen fas 
som regelrätta protokoll börjar dyka upp i det efterlämnade materialet. 
Någon stödförening eller motsvarande bildades dock inte; det var fortfa-
rande det personliga initiativet som kännetecknade verksamheten.  

Med det alltmer låste konceptet för mötena inleddes avvecklingen av 
dem redan i början av 1980-talet. Då uttryckte arrangörerna ovisshet om 
såväl mötenas som brunnens framtid. Vadstenamötena hade då överlevt 
sig själva och attraherade inte längre deltagare. 

Som uppföljning av tanken om kontinuitet och förändring kan förloppet 
i det tecknade skeendet kännas igen i vissa organisationsteoretiska mo-
deller. I arbetets inledning presenterades varför det är möjligt i och med 
att Vadstenamötena fungerar som sociala enheter som har ett gemen-
samt mål.1233 I och med att mötena också har en historia aktualiserades 
hur Judith Sharken Simon har systematiserat och med olika drag beskri-
vit en livscykel hos organisationer. Hon resonerar främst om icke-vinst-
drivande organisationer (non-profit organizations) och Vadstenamötena 
är inte heller vinstdrivande. Även om periodiseringen av Vadstena-
materialet, synbar i detta arbetes kapitelindelning, har valts på i första 
hand innehållsliga grunder känns själva förloppet i hennes modell väl 
igen med de olika drag som är giltiga för olika perioder. 

Det som i Sharken Simons modell är tecknat som inledande inspiration 
återfinns redan i planeringen 1942 inför det första mötet 1943, och för 
det mötet gäller också Sharken Simons andra fas, som betecknas som 
stabilisering av verksamheten, i och med att arrangörerna då utformade 
den mötesform som blev bestående i mötena ända till deras avslutning 
1985. Den tillväxt som Sharken Simon anger som ett drag i en tredje fas 

                                                
1233 Holmblad Brunsson 2002, s. 8. 
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framträdde i den planering som skedde 1945–1946, när tanken på lokal 
spridning av mötena presenterades och slog an för att leva stark under 
1950-talet. Samtidigt utmärktes detta och följande decennium av en 
stark vilja att vidmakthålla mötena, ett drag som i Sharken Simons mo-
dell hör hemma i en fjärde utvecklingsfas. Mötena tycks i sitt organise-
rande under 1960-talet till och med ha gått på viss rutin, vilket också 
bidrog till lösning av en rad uppkommande konfliktsituationer.  

Det är möjligt att spåra modellens femte fas – karaktäriserad av att ’se 
över och förnya’ i det sätt mötena organiserades under den sista perioden 
under 1970- och 1980-talen, bland annat genom den tydligare formali-
seringen av rutiner.  

Även andra organisationsteoretikers scheman med inriktning på begrep-
pet ’livscykel’, som John R. Kimbelys & David A Whettens, är värda att 
beakta, särskilt som de ger mer bestämda förklaringsgrunder än Sharken 
Simon till organisationers slutliga upphörande. Mötenas slutfas karakte-
riserades på flera sätt av sådana drag som enligt de teoretikernas och 
andra organisationsteoretiska modeller i allmänhet utmärker organisat-
ioners slutfas, framför allt ett vikande intresse för verksamheten men 
också viss förlust av mötenas legitimitet. 

Mötena i forskning och kyrkans historia 
Vadstenamötena inordnades aldrig i någon del av Svenska kyrkans orga-
nisation utan deras självständighet bestod hela tiden. Mötena var visser-
ligen ett initiativ av kyrklig karaktär, men de stod utanför de ordinarie 
formerna för kyrkliga sammankomster. Med domkapitelslagen 1936 
ökade stiftens och församlingarnas möjligheter att stödja kyrkliga ini-
tiativ utanför territorialförsamlingen. Bland annat blev det SKD:s upp-
gift att vara en sådan stödjande funktion. Till Vadstenamötena kom bi-
stånd då och då från SKD just i form av mindre ekonomiska anslag och 
administrativt stöd som ett utslag av dess verksamhetsuppdrag att stödja 
kyrkolivet. När Margit Sahlin som anställd använde diakonistyrelsens 
brevpapper för mötesrelaterade ärenden kan detta ses som ett exempel 
på hur Vadstenamötena betraktades som stödjansvärd verksamhet till 
kyrkolivets fromma. 

De under flera decennier upprepade Vadstenamötena illustrerar frivil-
lighetens förändrade förutsättningar i Svenska kyrkan. Bland annat av-
speglas professionaliseringsprocessen under 1900-talets andra hälft i mö-
tena, särskilt när det rör prästernas insatser. I mötenas första fas betonade 
mötesledningen att mötena var ett enskilt initiativ och att engagemang i 
dem inte ingick i någons tjänst. Det var vid den tiden ett oproblematiskt 
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konstaterande. På 1950-talet dök enstaka frågor upp från präster om 
huruvida de kunde räkna sin medverkan i mötet som del av sin tjänst, 
men det avvisades. I mötenas sista fas, på 1970-talet, var inställningen 
helt annorlunda. Då uppmuntrade planeringsgruppen de medverkande 
prästerna att begära arvode och reseersättning från möteskassan för da-
garna i Medevi. 

I mötena aktiverades lekfolket redan från första början. För hela 
Vadstenamötenas period gällde att mötesdagarna omfattade många olika 
aktiviteter: mässa, bön, bibelstudium, föredrag och kvällsmöte. Inslagen 
visar på en kyrklig bredd. Mötena innebar också aktiviteter som förut-
satte olika grad av aktivt deltagande av lekfolk – kvinnor och män. Sär-
skilt tydligt exemplifieras det personliga deltagandet av bibelstudier en-
ligt en modell som innebar aktivt deltagande. Det förbereddes av arran-
görerna som satte samman blandade grupper och valde ledare och bibel-
texter. Bibelstudiet var gemensamhetsskapande, kvinnor och män, 
lekfolk och ämbetsbärare studerade samma bibeltext, samtalade och 
bad. Bibelstudierna förenade de flesta kyrkliga riktningar, medan vitt-
nesbörden appellerade till personer inom Oxfordgrupprörelsen, och 
mässor och tideböner värnades av de högkyrkliga. 

Vadstenamötena utgjorde en gemenskap. Genom åren uttrycktes många 
gånger en önskan att gemenskapen kring mötena skulle sträcka sig vi-
dare, som en bönegemenskap; ibland nämndes till och med en tanke på 
kyrklig orden. Gemenskapstanken förverkligas på flera sätt, så att plane-
ringsgruppen och centrala personer i mötena uppmanade till bön för 
mötena på en särskild veckodag, att det periodvis arrangerades särskilda 
mötesdagar under året, Vadstenadagar, och att det skickades ut häls-
ningar till dem som deltagit.  

Vadstenamötena markerade en svenskkyrklig andlig gemenskap på nat-
ionell nivå och vid deras etablerande kom en samförståndsanda till ut-
tryck. Metoden var att ena och att överbrygga kyrklighetsgrupperingar – 
tankar och idéer som levde kvar mer eller mindre påtagligt under möte-
nas hela tid. Svenska kyrkan manifesterade sig i mötena som en kyrka 
över församlingsnivå.  

I undersökningen av Vadstenamötena har ingått att visa på hur kyrkoli-
vet polariserades i följden av beslutet om prästämbetets öppnande för 
kvinnor 1958. Den samförståndsanda från 1940-talet som hade fått sitt 
uttryck i mötena som önskan att ena olika kyrkligheter kom i en ny situ-
ation. De som ingick i mötenas planeringsgrupp ville hålla frågan om 
kvinnliga präster utanför mötena. Någon teologisk reflektion i sakfrågan 
synes inte ha förekommit och arrangörerna intog en position som de 
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själva säkert såg som neutral. Genom att inte anamma det nya, att ge 
kvinnliga präster uppgifter i mötena, menade uppenbarligen arrangö-
rerna att de inte tagit ställning. Att inte ta ställning fungerade i praktiken 
i detta fall inte som en neutral handling. 

Vadstenamötena lyckades inte att inom sig öppet härbärgera motstridiga 
åsikter och den hållning som mötesledningen intog kom med tiden att 
uppfattas som konservativ. När Vadstenamötena så definitivt misslyck-
ades med den uppgift man påtagit sig, den att ena inom kyrkan, var det 
sannolikt ett av skälen till det minskade intresset för dem. 

Undersökningens huvudresultat 

Utifrån den bakgrund som har tecknats här om Vadstenamötenas 
utveckling över tid och deras ställning i relation till Svenska kyrkan kan 
svar ges på de frågor som ställdes i inledningen till arbetet.  

Varför och hur initierades mötena? 

Vadstenamötena tillkom under påverkan från 1940-talets samförstånds-
anda. Den lilla gruppen av initiativtagare, alla med djup förankring i 
Svenska kyrkan och på centrala positioner, såg ett behov att samla per-
soner som ingick i olika kyrkliga inriktningar till att mötas för gemensam 
uppbyggelse och kristen fördjupning. De hade Oxfordgrupprörelsens 
stora möten som förebild men gestaltade det nya mötet så att de skulle 
tilltala flera grupper i Svenska kyrkan. Ambitionen var att bygga upp 
kyrkfolket.  

Redan från början var det klart att mötet var ett initiativ från enskilda 
personer. Med det avses två saker. Engagemang i mötet var frivilligt och 
inte del av någon tjänst. Mötet skulle inte inordnas i något av Svenska 
kyrkans organ. Här lades alltså grunden för den fria organisering av mö-
tena som i efterhand kom att bestå.  

De praktiska arrangemangen sköttes därefter av en självutsedd plane-
ringsgrupp med en person, Margit Sahlin, då anställd vid SKD, som sär-
skilt operativ och drivande. Under förberedelserna och genomförandet 
av det första mötet uttryckte planeringsgruppen under hennes ledning 
att mötet inte avsåg att sudda ut gränserna mellan olikheter hos delta-
gande personer och grupperingar utan snarare bidra till förståelse dem 
emellan genom att upptäcka varandras olikheter och berika varandra. 
Det kom till uttryck i mötesprogrammet, exempelvis genom morgon- 
och aftonbön enligt tidegärden, vilket anknöt till högkyrkligheten, och 
genom personliga vittnesbörd som var inslag från Oxfordgrupprörelsen. 
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Andra inslag i Vadstenamötena var bibelstudium, föredrag och guds-
tjänster som betonade det andliga innehållet som gemensamt. 

På vilket sätt fortlevde, förändrades och institutionaliserades de? 

Att Vadstenamötena, som framhållits, befann sig i ett spänningsfält av 
förändring och kontinuitet är även grunden för svaret på den här formu-
lerade frågan. 

På vilket sätt Vadstenamötenas bestod är en fråga som inte får samma 
svar för hela undersökningsperioden. Det skedde en gradvis förskjutning 
inte bara av hur de organiserades utan också av hur arrangörernas bä-
rande idé om mötena förändrades och kom till uttryck. 

Mötenas fortlevnad kom helt an på enskilda människors aktiva engage-
mang och vilja. De bestod i över 40 år. Bidragande till deras långa före-
komst var att de upprepades enligt samma utformning varje år, om än 
med varierande innehåll.  

Redan efter de första mötena på 1940-talet kom initiativtagarnas ambit-
ion, att intressera och sammanföra många olika grupper inom Svenska 
kyrkan, att bli något av ett misslyckande. Mötena blev ändå populära 
och kom att uppfattas som något speciellt – ibland användes uttrycket 
Vadstenalinjen, utan närmare precisering, för att beteckna det särskilda 
koncept som blev kännetecknande för Vadstenamötena. De inte bara 
fortlevde, en tillväxt av intresse för dem ledde till en expansion, och med 
samma utformning kom de att arrangeras på flera platser med 1950-talet 
som storhetstid.  

En viktig aspekt för Vadstenamötenas fortlevnad är att de under hela sin 
tid även fungerade som en gemenskap och kunde bidra till att skapa per-
sonlig vänskap och förståelse mellan deltagare med olika kyrklig bak-
grund.  

Redan i inledningen pekade jag på svårigheten att finna rätt begrepp för 
att benämna mötena och att det förhåller sig så står helt klart genom 
hela undersökningen. För att avgöra på vilket sätt Vadstenamötena kom 
att bli till en långvarig institution behöver frågan om begrepp för att de-
finiera dem beröras. Det är enklare att säga vad mötena inte var, snarare 
än vad de var. Vadstenamötena var inte en förening, ett samfund, ett 
sällskap, ett bolag eller någon annan juridisk person. De kan inte heller 
betecknas som en etablerad demokratisk organisation med vald styrelse. 
I stället skedde organiseringen av mötena organiskt och den traderades 
från i början från några få initierade till en i senare skeden större plane-
ringsgrupp. Det var den traditionen som fick Vadstenamötena att fun-
gera som en egen institution.  
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Begrepp från organisationsteori täcker frågan om hur Vadstenamötena 
var organiserade och kan beskriva en utveckling i olika stadier. En sådan 
beskrivning säger inget om hur mötena kan förstås i den svenskkyrkliga 
kontexten. Vadstenamötena var en helt frivillig verksamhet oberoende 
av övriga organ i Svenska kyrkan. De bar även en stark svenskkyrklig 
prägel, bland annat genom att många och kyrkligt bekanta medverkande, 
såsom biskopar och andra kända teologer och kristna kulturpersoner, 
knöts till mötena. Trots en sådan anknytning till Svenska kyrkan blev 
aldrig mötena institutionaliserade i den meningen att de ställdes in under 
något regelverk.  

I inledningen presenterade jag en tredelad modell för utformningen av 
kyrkliga möten. I den modellen står de inomkyrkligt lagreglerade i ena 
änden och helt frivilligt arrangerade möten i den andra. Däremellan 
finns en tredje kategori av möten. Det är de som till formen är institut-
ionaliserade men genomförs på frivillig bas och kan betecknas som ”se-
miinstitutionella”. Som sådana kan Vadstenamötena betraktas. De stod 
ända från början på frivillig grund, men genom sin upprepade program-
mering skapade sig själva som institution. Det var så de framstod under 
hela sin tid. 

Vilka behov i Svenska kyrkan avsåg arrangörerna mötena att svara 
emot?  

Vadstenamötena motsvarade ett behov hos de människor som arrange-
rade, medverkade och deltog. Mötenas ärende var från början och för-
blev genom hela deras förekomst personlig uppbyggelse inom något som 
kan sägas vara en nationell kyrklig gemenskap. Huvudtemat för mötena 
var uttryckt som ”personlig och kyrklig förnyelse”; det var viktigt att be-
tona kombinationen av personlig uppbyggelse och fördjupning med 
kyrkliga förnyelsesträvanden. Genom enskilda personers andliga förny-
else skulle också kyrkolivet få impulser till förnyelse. Efterhand kom 
idén att verka för en kyrklig förnyelse att tonas ned – man anslöt sig inte 
till dem som betonade en sådan tanke som nödvändig för kyrkan. Kvar 
stod den introspektiva, individuella uppbyggelsen. Den gradvisa över-
gången sammanfattas i den från 1959 förändrade benämningen på mö-
tena när de gick från att benämnas möten för personlig och kyrklig förny-
else, till kyrkligt möte för personlig förnyelse. 

Under hela undersökningsperioden svarade innehållet i mötena mot ett 
behov och en vilja att ge kristen fördjupning till dem som menade sig 
behöva det och av det skälet ville delta. Att tillmötesgå sådana personliga 
önskningar innebar samtidigt också ett slags bemyndigande av lekfolket. 
I vittnesbörd och bibelstudier gavs lekfolket utrymme för att uttrycka 
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och tolka sin tro. Mötena visade därför en väg för dem som deltog hur 
de skulle kunna själva medverka i kyrkliga sammanhang. Det var i enlig-
het med det som då pågick i Svenska kyrkan och innebar lekfolkets väx-
ande inflytande och förändrade uppgifter.  

Vilka avtryck lämnade aktuella frågor och skeenden i kyrka och 
samhälle i mötena? 
Under de drygt fyra decennier som möten till personlig och kyrklig för-
nyelse fortlevde framträdde hos dem uttryck för samtiden i olika grad. I 
mötenas första fas präglades de av en vilja till samförstånd så att de hade 
ett stöd i den allmänt positiva hållning till Svenska kyrkan som rådde i 
samband med andra världskriget. Den viljan till samförstånd präglade 
mötenas första tio år, genom att arrangörerna försökte sammanföra olika 
grupper och impulser i kyrkan.  

Under 1950-talet präglades Vadstenamötena av expansionsiver. Tema-
tiken, ämnesvalen och många kända medverkande ger intryck av att mö-
tenas arrangörer hade ett gott självförtroende med en säkrad plats i kyr-
kan.  

Vid decennieskiftet 1960 kom en attitydförändring inom kyrkolivet. 
Den polariserade debatten om kvinnliga präster som då var aktuell märk-
tes även i Vadstenamötena. Mötesarrangörerna valde då att undvika så-
dant som kunde föra tankarna till frågan. Bara några få år tidigare hade 
personer från skilda positioner i kyrkolivet kunnat träffas och medverka 
i samma möte, men för åren efter 1960 framgår det av materialet att 
inga åt något håll profilerade personer i kvinnoprästfrågan medverkade i 
mötena. När arrangörerna undvek frågan om kvinnliga präster, inte dis-
kuterade den och inte inbjöd någon prästvigd kvinna kom mötena att 
uppfattas som avvisande.  

Från 1970-talets mitt och till verksamhetens upphörande 1985 mins-
kade nyrekryteringen av medverkande och deltagare. En orsak kan ha 
varit att mötena kom att uppfattas som att de företrädde en äldre, kon-
serverande kyrklighet genom att den pensionerade biskopen Bo Giertz 
ständigt medverkade i mötena; han var för många då förknippad med ett 
motstånd mot beslutet om att öppna prästämbetet för kvinnor. 

Mötenas tematik knöts genom alla de undersökta perioderna till något 
samtidsaktuellt, dock sällan direkt. Det var bara vid några tillfällen som 
en påtaglig koppling till samtiden skedde, då med en allmän association 
till att trons väg är en annan väg än det sekulära samhällets. Under mö-
tenas sista fas kom tematiken och ämnena främst att karaktäriseras av 
allmän kristlig uppbyggelse, uttryckt med fraser hämtade från 
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exempelvis Bibeln och psalmboken. Det går att ana att mötena vid det 
laget hade blivit en alltmer sluten gemenskap, arrangerade för dem som 
redan hade hittat dit.  

 

Slutord 
Hade Vadstenamötena någon avgörande betydelse under sina fyra de-
cennier och resulterade de i något påvisbart? Det är omöjligt att peka ut 
någon specifik händelse eller något fenomen som är en bestämd följd av 
Vadstenamötena. Mötena påverkade de individer som möttes, många 
gånger i ovanliga kombinationer.  

Mötena till personlig och kyrklig förnyelse initierades av en bred grupp 
kända, svenskkyrkligt förankrade personer. Mötena sköttes helt på frivil-
lighetens väg men lånade många former från den fasta kyrkostrukturen. 
De var tveklöst svenskkyrkliga, men oberoende. Under 42 år hölls över 
90 möten på fler än 30 platser. De initierades, genomfördes och upp-
rätthölls av personer som såg mötena som angelägna både för den en-
skilda kristna och för kyrkans uppbyggelse.  

Vadstenamötet till personlig och kyrklig förnyelse hör nu till den svenska 
kyrkohistorien, precis som en av initiativtagarna, Samuel Palm, sade vid 
det första mötet: ”Till Vadstena ha vi alltså kommit – och därmed rakt 
in i ett stycke gammal svensk kyrkohistoria.”1234 

Den här undersökningen om Vadstenamötena har visat hur Svenska kyr-
kan vid tiden formades av det troende, aktiva, gudstjänstfirande folket, 
men utanför den officiella kyrkostrukturen. I mötena manifesterades ge-
menskap mellan troende gudstjänstfirare som kom samman för att mötas 
i bön, gudstjänst, bibelstudier och uppbyggliga föredrag. I detta fram-
trädde Svenska kyrkan som en gemenskap av döpta, och innesluter både 
dem som hade del i det allmänna prästadömet och de som hade del i det 
särskilda.  

Vadstenamötena förenade över inomkyrkliga gränser, med andlig upp-
byggelse och kristen fördjupning. Biskop Arvid Runestam beskrev det 
1945 med orden ”vi hade den levande kyrkan närvarande.” 

  

                                                
1234 VK 1943:35. 
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Summary 

he first ‘Vadstena Meeting for Personal and Ecclesiastic Renewal’ 
was held in 1943. It was repeated in 1945 and continued up until 
the year 1985. From 1955 and onwards, the annual meetings 

were moved to Medevi but the designation ‘The Vadstena Meeting’ was 
kept. In 1959 the subheading was changed to ‘A Church Meeting for 
Personal Renewal’. During the period 1947–1959 many meetings were 
also held under the same name at a number of different locations in 
Central and Southern Sweden, for example in Strängnäs, Södertälje, 
Söderköping and Söderhamn. 

Over a period of 42 years, more than 90 meetings were held at 30 dif-
ferent locations, and thousands of people were involved organising and 
attending the meetings. Over the years, clergymen, bishops, authors, 
prominent cultural persons, academics and a large number of lay people, 
particularly women, attended the ‘Vadstena Meetings’, which aimed to 
inspire Christians in Sweden.  

In the work presented here, the Vadstena Meetings have been described 
and analysed in four thematically organised chapters (Chap. 3–6), 
chronologically divided on the basis of certain internal and external 
events as follows: 1943, 1945–1946, 1947–1959 and 1960–1985. 

The aim of this study has been to investigate the ‘Vadstena Meetings for 
Personal and Ecclesiastic Renewal’ 1943–1985 in order to contribute to 
the understanding of the Church of Sweden in the Cold War era and 
relate them to the changed circumstances of the Swedish Church life 
during that same period with a certain focus on the opportunities for 
individuals to influence the Church. The aim was carried out through 
descriptions and analyses of the way in which the organisers of the meet-
ings acted and planned them, who the participants were and what the 
meetings comprised.  

The questions which this investigation sought to answer were the fol-
lowing:  

- Why and how were these meetings initiated?  

T 
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- How were they continued, changed and institutionalised?  
- To which needs within the Church of Sweden did the organisers 

intend to respond?  
- What marks did current issues and events in the Church and in 

society leave on these meetings? 

Material from several archives has been investigated. The primary 
sources are the archives of the Vadstena Meetings themselves, including 
documents from their entire history, deposited in the Linköping Dioce-
san and County Library by the last chairman, the Dean of Gothenburg, 
Per-Olof Sjögren in the year following the last Meeting in 1985. In ad-
dition, some personal archives have been consulted. The archive after 
Margit Sahlin is important for the first ten years of these Meetings, since 
Sahlin was one of the driving leaders. Printed sources have also been 
used as well as personal correspondence between various persons in-
volved.  

In order to explain the developments and changes to the Meetings for 
over 40 years, theoretical perspectives from organisation research have 
been applied, and in particular a model of the development of non-profit 
organisations provided by Judith Sharken Simon. This model shows how 
the development of the Meetings can be linked to an idea about a life 
cycle of organisations, progressing through five stages: Imagine and In-
spire, Found and Frame, Ground and Grow, Produce and Sustain and, fi-
nally, Review and Renew. Even though the Meetings are not regular or-
ganisations, they did become institutionalised. Models which are based 
on the idea of a life cycle, suggested by organisation theoreticians, such 
as John R. Kimberly and David A. Whetten, have also been touched on 
in this study. The Meetings were initiated and arranged on a voluntary 
basis, so they constitute a good example of changes with regard to the 
views on voluntary work in the Church of Sweden. When they were 
initiated, for example, it was stressed that they should be carried out on 
an entirely voluntary basis, but towards the end of their history, partic-
ipants were encouraged to accept fees and to request reimbursement for 
travel costs.  

The pre-history of the Meetings began in August 1942, when the first 
thoughts of a meeting in Vadstena emerged. During a journey from the 
Lake Malaren area to attend a missionary conference in the County of 
Ångermanland, the Director of the Diaconal Board, several prominent 
missionaries and parish clergy first discussed the idea of holding a meet-
ing. Their intention was to seek to arrange a Church of Sweden meeting 
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after the example of the Oxford Group Movement, which at that time 
gathered huge meetings.  

As they put it, they wanted to see a ‘joint Church forward thrust’, and 
during the next few months, a vision of what they called ‘a gathering-
together conference’ took shape and drew increasing numbers of people 
into the work. From an early date there was an agreement that this 
should be an entirely voluntary endeavour, and no association or any-
thing similar should be formed.  

A written statement from the working group that prepared the first 
Vadstena Meeting in 1943 included the keywords that were to carry the 
same weight, although in different order and with different emphasis, 
throughout all four decades of these meetings: ‘personal’, ‘ecclesiastical’ 
and ‘renewal’. Those words appealed to large groups at that time. 

The names of the initiators and those with whom they made close con-
nections show that it really was a matter of a broad representation. The 
invitation to the first Meeting in the summer of 1943 was signed by 
several bishops, leaders of Church organisations, people associated with 
the High Church Movement, the Oxford Group Movement and the 
West Gothia piety [Västgötafromhet], some individual people of a con-
servative Low Church background and some representatives of what 
might be termed consensus-orientated normal churchmanship. Besides 
these, there were a few well renowned people, primarily the County 
Governor of East Gothia, Carl Hamilton (who was to be active in these 
Meetings right up until the year prior to his death, 34 years later). Other 
well-known names included the Bishop of Linköping Tor Andræ, the 
then Secretary of the Diaconal Board Margit Sahlin, the Director of the 
Church of Sweden Mission Arvid Bäfverfeldt, the Director of the 
Church of Sweden Diaconal Board Samuel Palm, the Secretary of Mis-
sion Oscar Rundblom, the Diocesan Chaplain Olov Hartman, the Dean 
Elis Malmeström, the Bishop of Karlstad Arvid Runestam and the Prov-
ost Simon Lüders who at the time, 1945, became the Father Confessor 
of the Societas Santctæ Birgittæ, a High Church society. 

The founders and leaders of the Vadstena Meeting wished to demon-
strate the essential unity of Swedish Church life and its common vision 
of prayer and service to the one Lord, across a broad range of expres-
sions. The Meetings assembled people from the two major ‘movements’ 
at that time, the Oxford Group Movement and the High Church Move-
ment. Both these movements were then growing in Sweden, and they 
both enjoyed considerable attraction among Church people. They 
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crystallised as the most significant parties of the Vadstena Meetings in 
their early stages.  

The Oxford Group Movement stressed total commitment to God and 
was characterised by personal testimony and had ambitions across con-
fessional boundaries. Much attention was drawn to the personal faith of 
the individual. The High Church Movement, which was another im-
portant target group for these Meetings, stressed the sacraments, the lit-
urgy, the tradition of the Church and the ordained ministry. The goal 
was to vitalise the Church by highlighting the roots of the Church in the 
faith, the teaching and the services of worship.  

At the first Meeting in August 1943, more than 600 people assembled 
from all over the country. Participants from all the dioceses except from 
Visby were present. The lists of participants show that a majority were 
women, almost three quarters, from all levels of society but most of 
them well educated and financially comfortable. Among the quarter 
who were men, most of them were priests. The Meeting enjoyed a pos-
itive reception by the press and was perceived to have achieved its goal 
to unite groups of different ecclesiastical traditions. A frequently re-
ported motif was that the participants were obviously impressed by 
moving in the evenings from a longer session consisting of personal tes-
timonies to Compline as part of the timeless form of prayer of the 
Church. It was particularly at this point that the expressions of the Ox-
ford Group Movement through personal testimony encountered the 
High Church Movement, as well as the tradition of the Church through 
the Divine Office. This was reported as the most unique and the most 
successful aspect of this Meeting.  

In spite of the success, it took two years before the next Meeting was 
held in 1945. Like the one following in 1946, it was in many ways sim-
ilar to the meeting held in 1943, both with regard to its content and 
shape. There was a difference in that a daily Mass was introduced, fol-
lowing wishes expressed after the first Meeting, which continued 
throughout their history.  

Some of the original initiators had however withdrawn from the Meet-
ings during those years and the representation from the different groups 
within the Church of Sweden had been somewhat reduced. People with 
a background in the West Gothia traditions and devotions and from a 
Western Swedish tradition were no longer present. In spite of the inten-
tion to assemble as many ecclesiastical groups as possible, those who 
were orientated towards the popular national folk Church theology or 
who belonged to the Free Churches or other denominations with a 
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marked Low Church approach, such as the Swedish Evangelical Mission 
Society (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS), were missing from the 
very beginning and throughout the history of these Meetings.  

After 1946 a little more than ten years of expansion and dissemination 
of the Meetings followed, and of the entire concept from the original 
period was tested. In 1947, Meetings were arranged according to the 
same model at three different locations in central Sweden, in Söderkö-
ping, Örebro and Södertälje. In 1949 Meetings were held at four loca-
tions, reaching from Helsingborg in the South to Söderhamn in the 
North. Each individual meeting was named after the place where it met 
but kept the designation to indicate that they belonged together with 
the Vadstena Meeting; for example, ‘the Jönköping Meeting for Personal 
and Ecclesiastic Renewal’ was held in 1949.  

The 1950s was a period of expansion as well as of stabilisation. The or-
ganisers had found a work procedure that functioned well, and it was 
more or less the same circles who planned and carried out the Meetings. 
In the early 1950s a planning group was set up in order to organise Meet-
ings of the same kind in the Diocese of Lund, and these continued inde-
pendently until the early 1980s. For several years, until 1959, smaller 
meetings were organised and held locally at several places in central 
Sweden, although not very regularly. In the mid-1950s the central sum-
mer meeting was transferred from Vadstena to Medevi Brunn – a more 
remote location approximately 30 km from Vadstena – where it was to 
stay until the meetings came to an end altogether more than 30 years 
later.  

The last few years of the 1950s brought several major changes to the 
Vadstena Meetings at Medevi. From the 1959 Meeting and onwards, the 
previously popular list of names on the invitation was replaced by a sum-
mary denomination, the Vadstena Team, and the name was revised to 
‘A Church Meeting for Personal Renewal’ which shows that, increas-
ingly, the intention shifted to focus mainly on personal devotion. The 
recruitment of different Church groups also narrowed down and those 
who had represented the Oxford Group Movement were no longer part 
of the leadership, nor were those who had a clearly High Church orien-
tation. Those who remained can be described as people who belonged 
to a broad churchmanship with an emphasis on traditional Church life. 
At the same time the previously relatively numerous high-ranking 
Church of Sweden chiefs, the directors and bishops, were no longer pre-
sent at these Meetings.  
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The ordination issue, i.e. the issue about opening ordination to the 
priesthood to women, caused the organisers some particular problems. 
The decision was taken by the Church of Sweden General Assembly and 
the Swedish Parliament (Riksdagen) in 1958, and in 1960 the first 
women were ordained to the priesthood. In preparation for the 1958 
Meeting, a couple of organisers wrote in their exchange of letters that 
the envisaged theme ‘The Word of God’ was no longer suitable, since it 
might give rise to discussions about women priests, which they did not 
want. This issue divided Church life in Sweden, and since the original 
intention behind the Vadstena Meeting had been to work for cross-
boundary unity, the desire was to avoid any particular standpoint, and 
thus women priests were not involved in the work. However, that 
caused those who had taken a clear position in either direction on this 
matter did not take part in the Meetings.  

The Vadstena Meetings were kept up to some extent during the 1960s, 
the 1970s and for a couple of years into the 1980s, from 1955 onwards, 
at Medevi. The number of participants declined, but the outline of the 
programme was more or less the same throughout this period. At the 
same time, the meetings were arranged according to a firm routine, in-
cluding strict record-keeping. The Vadstena Meetings at Medevi strove 
to keep up with the times and succeeded in fact to attract the participa-
tion of famous personalities, for example the Bishops Ragnar Askmark, 
Martin Lönnebo and Bo Giertz and as well as cultural persons, such as 
Ylva Eggehorn and Sister Catharina Broomé OP. 

When the Vadstena Meetings began in the 1940s, they were by and large 
the only ones of their kind. During the 1970s, there were numerous 
Church meetings to choose among. The number of attendants at the 
meetings at Medevi did not decline dramatically, but gradually the num-
ber of new participants diminished.  

The last Church Meeting for Personal Renewal was held in 1985. The 
number of participants had declined over a few years, and only a few 
dozen participants took part in 1985. That fact, combined with the un-
certain future of the meeting place at Medevi Brunn, a unanimous plan-
ning group decided to dissolve the series of Meetings. The surplus funds 
were distributed to various causes, including the donation of a pair of 
new doors to the chapel at Medevi Brunn and a donation to the Gothen-
burg Diocesan Centre at Åh.  

In summary, the answers to the questions raised in this study has been 
sought in the detailed description of the course of events of the Vadstena 
Meetings. Through the description it emerges how these meetings were 
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initiated, how they proceeded and how they changed. The following can 
be said about their external presentation and their relationship to the 
Church of Sweden:  

At their inception in the 1940s, the Vadstena Meetings attracted quite 
a lot of attention in ecclesiastical circles in Sweden, and this continued 
for several decades. The Meetings meant something new – they primar-
ily represented a new way of meeting across ecclesiastical boundaries. 
Initially, they represented a new renewal, but during the 1950s and 
1960s they began to narrow down and cast in the same mould and thus 
repeated right up until the 1980s. The initial enthusiasm, however, de-
creased and the focus was changed towards personal spiritual life. A gen-
eral process of slight changes had links to what happened in the Church 
of Sweden during the same period. The Meetings reflect both current 
circumstances in the Church and certain particular events with regard 
to Church life. Such a change of particular import was the admittance 
of women to the ordination to the priesthood. There were also traces of 
political and social changes in society at large.  

The Vadstena Meetings never took the form of an association or any-
thing similar. Throughout their time, they were independent of any 
other organisations. Even so, it is possible to use theoretical perspectives 
from organisation research, particularly with the aim to describe the ‘life 
cycle’ of organisations, in order to describe and explain the chain of de-
velopments of the meetings. The work of Sharken Simon, which has 
been particularly used in this study, is focused on non-profit organisa-
tions. The process described in her model can be broadly recognised 
with regard to the Vadstena Meetings. Various periods show various 
characteristics. That which, according to this model, was the initial in-
spiration for the work applied already to the planning in 1942 behind 
the first Meeting in 1943. That same meeting also includes Sharken Si-
mon’s second stage, when the pattern for the meetings was laid down 
and remained the same until the ending in 1985.  

Sharken Simon denotes growth as the following feature, which she de-
scribes as the third stage, and this can be recognised in the planning that 
took place in 1945–1946. At that time the thought of spreading the 
Meeting wider emerged, and that thought found positive response and 
continued strongly throughout the 1950s. At the same time, that decade 
is marked by a strong will to maintain the outline of the Meeting, and 
this feature appear in the model as a fourth stage of development. In 
terms of the organisation, the meetings during the 1960s seem to follow 
a routine, and thus a number of conflicts that emerged were solved. As 
the organisation itself became increasingly formal during the final period 
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of the 1970s and 1980s, a will to review the meetings in this particular 
aspect can be traced. The last few years of the Meetings are marked by 
features which, according to general organisation theoretical models, 
characterise the final stages of organisations. In particular it is about de-
clining interest in the work and also to some extent the loss of the legit-
imacy of the meetings.  

The Vadstena Meetings for Personal and Ecclesiastic renewal were initi-
ated by a broad group of well-known people, well anchored in the life 
of the Church of Sweden. They were run on a voluntary basis as pastoral 
work, but certain forms were borrowed from the established Church 
structures. Doubtlessly, the meetings belonged within the life of the 
Church of Sweden, but they were completely independent. Over 42 
years, more than 90 meetings were held at more than 30 locations. 
These meetings were initiated, carried out and maintained by people 
who regarded them as significant for the improvement of individual 
Christians as well as for the Church as a whole.  

 
 
Translation: Gerd Swensson, Te Deum 
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Bilagor 

Bilaga 1: Mötesplatser 
 

1943 Vadstena 

1945 Vadstena 

1946 Vadstena 

1947 Söderköping, Södertälje och Örebro 

1948 Vadstena och Karlstad 

1949 Jönköping, Söderhamn, Vänersborg och Örebro 

1950  Vadstena och Lund 

1951 Vadstena och Lund* 

1952 Söderköping och Vänersborg  

1953 Vadstena (inställt) och Karlstad  

1954 Vadstena, Kalmar och Skara  

1955 Medevi, Tidaholm och Värnamo  

1956 Medevi och Tidaholm 

1957 Medevi, Strängnäs och Tidaholm  

1958 Medevi och Strängnäs  

1959 Medevi och Stjärnholm 

1960–1985 Medevi 

 

* Efter 1951 förtecknas inte ”Kyrkligt möte till personlig förnyelse” i 
Lunds stift. 

 

  



 374 

Bilaga 2: Teman och ämnen 
 
Uppgifterna är hämtade från programmen som ingår i mötenas tryckta inbjudan 
1943–1951 och från programmet i den tryckta deltagarförteckningen 1952–
1985. Här förtecknas inte samtliga möten, endast de program som finns VMA 
LSB och MSS SSA. De medverkandes titlar är skrivna så som de är i program-
men. Fram till och med 1954 finns det inte uppgivet vem som talar under vilket 
ämne, förutom i inbjudan till Karlstadsmötet 1948. Här förtecknas inte övriga 
inslag i programmet, som till exempel frågelåda eller musikinslag. Fetstil mar-
kerar teman och kursiv markerar ämnen. 

Teman och föredrag i Vadstena 1943–1946 
1943 Vadstena 
 Personlig och kyrklig förnyelse 
 Kraven 
 Kraften 
 Kallet 
1945 Vadstena 
 Borta från Gud 

– det gjorde Gud 
Vad skall jag göra föra att bliva frälst? 

 Under Guds grepp 
1946 Vadstena 
 Herren är nära 
 Herren är nära. Han talar nu. 
 Herren är nära, och jag visste det icke. 
 Herren är nära. Här är jag, Herre sänd mig. 
 

Teman och föredrag på olika platser 1947–1959 
1947 Söderköping 
 Två väldiga kämpa 
 Vunnen av Kristus 
 Flykt eller offensiv 
 I helig kamp 
 Kristus – Segraren 
1947 Södertälje 
 Två väldiga strida  
 Själen måste utstå en kamp 
 Konung, till Din kamp oss vig 
 Kristus Segraren  



 375 

1948 Karlstad 
 Kristus lever! 
 Kristus lever Doktor Einar Lundby 
 Kristus kallar Fil.dr Margit Sahlin 
 Kristus kämpar Biskop Arvid Runestam 
 Kristis segrar Hovpredikanten Sven Danell 
1948 Vadstena 
 Himmelriket är nära  
 Himmelriket är nära  
 Himmelriket är nära – Det är mitt ibland oss 
 Himmelriket är nära – Gören bättring och tron evangelium 
 Himmelriket är nära – Han kallar oss till helig strid 
 Himmelriket är nära – Därför mån I fröjda Eder 
1949 Jönköping 
 Se, jag är med Eder alla dagar intill tidens ände 
 Vem är Han? 

Hur möter Han? 
Vad vill Han? 
”… intill tidens ände” 

1949 Längbro 
 Frukta icke! 
 Kallad av Kristus – därför trygg 
 Den oförskräckta tron 
 I allt detta vinna vi en härlig seger 
 Uppdraget 
1949 Söderhamn 
 Fruktan 
 Försoning 
 Frid 
1949 Vänersborg 
 Att vara levande 
 Att vara levande – Lever jag verkligen? 
 Att vara levande – Sonen gör levande 
 Att vara levande – Leva för Herren 
 Att vara levande – Evigt liv 
1950 Vadstena 
 Jag tror. Hjälp min otro. 
 Tror du detta? 
 Vardagstro 
 Den seger som har övervunnit världen, vår tro 
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1951 Vadstena 
 Se, jag gör allting nytt 
 Ur djupen ropar jag 
 Vad vill du, att jag skall göra dig? 
 Födda på nytt till ett levande hopp 
 Nya himlar och en ny jord  
1952 Vänersborg 
 Kommen till mig I alle 
 Kommen till mig I alle, som arbeten 
 Kommen till mig I alle, som ären betungade 
 Kommen till mig, så skall jag giva eder ro 
1952 Söderköping 
 Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade,  
 så skall jag giva eder ro 
 Tvekan och beslut (Kommen till mig I alle) 
 Arbete och stillhet (Kommen I arbetande) 
 Konflikter och klarhet (Kommen i betungade) 
 Uppgifter och kraft (Se, jag sänder eder) 
1953 Vadstena (inställt) 
 I världen, men icke av världen 
 I världen, men icke av världen 
 Den splittrade världen 
 Kristen i vardagens värld 
 Gån ut i all världen 
1954 Vadstena 
 I världen, men icke av världen 
 I världen, men icke av världen 
 Den splittrade världen 
 Kristen i vardagens värld 
 Gån ut i all världen 
1955 Medevi 
 Jesus Kristus är min Herre 
 Vem är han? Pastor primarius Olle Nystedt 
 Vad har han gjort för mig? Komminister Helmer Fält 
 Vad gör jag för honom? Preceptor Karl-Gustaf Hildebrand 
1956 Medevi 
 Det är anden som gör levande 
 Vad är den Helige Ande? Biskop Arne Fjellbu 
 Hur blir man helgad? Biskop Torsten Ysander 
 Vad är de heligas gemenskap? Preceptor Karl-Gustaf Hildebrand 
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1957 Medevi 
 Kristi efterföljelse 
 Hur mycket måste man veta om sin omvändelse? Fil.dr Margit Sahlin 
 Andlig tillväxt Biskop Arne Fjellbu 
 Frälsningsvisshet Biskop Arvid Runestam 
1957 Strängnäs 
 Jesu efterföljelse 
 (inga ämnen angivna) 
1958 Medevi  
 Ställd inför Gud 
 Guds verklighet Pastor Ludvig Jönsson 
 Bibeln – Guds ord Komminister Hans Åkerhielm 
 Människor – Guds vittnen Med.lic. Greta Hedenström 
1958 Strängnäs  
 Ställd inför Gud 
 (inga ämnen angivna) 
1959 Medevi 
 Mot samma mål – under samma villkor  
 I samma värld Professor Karl-Gustaf Hildebrand 
 I samma nåd Kontraktsprost Gillis Danielsson 
 Med samma uppdrag Kontraktsprost Herman Laading 
 

Teman och föredrag i Medevi 1960–1985 
1960 Gud lever 
 Var finns Gud i allt som sker? Med. dr Sven-Olof Brattgård 
 Hur skall jag finna Honom? Kyrkoherde Teol.dr Kjell Barnekow 
 Vad vill han med oss? Pastor Ludvig Jönsson 
1961 Var vid gott mod 
 Avlyftade bördor Kyrkoherde Evert Palmer 
 Frimodighet i en hotad värld Med. dr Sven-Olof Brattgård 
 Allt starkare i Herren Kontraktsprost Herman Laading 
1962 Jag är vägen 
 Mästare alla söka dig Komminister Gunnar Meijer 
 Att växa som kristen Kyrkoherde Nils Oderstam 
 Uppståndelse och evigt liv Biskop Sven Danell 
1963 Livets lag 

Hur går det när Guds lag är glömd? Byråinspektör Bengt Rehnström 
 Syndernas förlåtelse Kyrkoherde Eric Nilsson 
 Vandring i kärleken Pastor Johannes Jellinek 
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1964 Ingen kan tjäna två herrar 
Ve dem som kalla det onda gott Kontraktsprost Gunnar Helander 

 Vi stå under samma dom Direktor Yngve Iverson  
 I ären världens ljus Teol.dr Karl-Åke Henningsson 
1965 Gud verkar än 
 Den ofrånkomliga skaparen Professor Sven Olof Asplund 
 Guds nu Domprost Peder Olsen 

Vårt nu och vårt evighetshopp Kontraktsprost John Edvin Svanteson 
1966 Livet har en mening 

Hur finna livets mening i rymd- och atomforskningens tidevarv? 
 Överläkare Folke Edsmyr 
Hur finna livets mening även i lidande, olyckor och motgångar? 
 Domprost Peder Olsen 

 Gör livet meningsfullt! Kyrkoherde Nils Oderstam 
1967 Gudstro – självförverkligande  
 Att vara accepterad av Gud Kyrkoherde Nils Oderstam 

Att acceptera sig själv och andra Hovpredikant Ludvig Jönsson 
Vår förtröstan inför död och dom Pastor Göran Bergstrand 

1968 Den verkliga glädjen 
 Jakten efter glädje Pastor Göran Bergstrand 
 Vår jordiska glädje Hovpredikant Allan Svantesson 
 Glädjen, som ingen kan taga ifrån oss Kyrkoadjunkt Eric Haglund 
1969 Att leva inför Gud 
 När vi lyssnar Biskop John Cullberg 
 När vi beder Författaren Gunnar Edman 
 När vi lyder Prost Nils Oderstam 
1970 Ensamhet och gemenskap 
 Den ensamma människan Kyrkoherde Henning West 
  Gemenskap med Gud Författaren Gunnar Edman 
 Människors gemenskap Biskop Sven Danell 
1971 Var vid gott mod 

Uppriktighet Kontraktsprost Berndt Bäcklund 
Var vid gott mod – ty Kristus är segraren Biskop Bo Giertz 
Var vid gott mod – Gå de små stegen och behåll den stora synen  
 Prost Herman Laading 
Medmänsklighet Fru Maj-Britt Dahlby 

1972 Hur livet får en mening 
 Vad har Gud menat med mitt liv?  
  Komminister Hans Göran Karlsson 

Livet får mening då vi brukar de gåvor Gud givit oss  
 Författarinnan Ylva Eggehorn 

 Att fungera som kristen Biskop Bo Giertz 
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1973 Att möta verkligheten 
 Möte med Gud Kontraktsprost Nils Oderstam 
 Möte med Ordet Biskop Bo Giertz 
 Möte med sig själv Vårdplaneringschef Göta Jönsson 
 Möte med medmänniskor Domkyrkokomminister Eric Haglund 
1974 Herre, lär oss att bedja 
 Att umgås med Gud Biskop Sven Danell 
 Gud hör bön personliga vittnesbörd 
 Vår bön och vardagslivet Kontraktsprost Ulf Björkman 
 Jesus och bön Domprost Per-Olof Sjögren 
 Nya psalmer Kontraktsprost Ulf Björkman 
1975 Föröka vår tro 
 Herre, jag tror, hjälp mig i min otro Doktor Martin Lönnebo 
 Om IM-hemmet Strand Lars Gunnar och Helén Warrén 
 Trons tillväxt Pastor Arnold Nylundh 
 Trons nya liv Direktor Yngve Iverson 
1976 Kom Helge Ande till mig in 
 Att få liv genom ande Biskop Bo Giertz 
 Att leva i kommunitet Två Mariadöttrar 
 Att vandra i ande Kontraktsprost Nils Oderstam 
 Meditation Författaren Margareta Melin 
 Andens ledning Seminarielärare Nils Tägt 
1977 Gudstro och framtidshopp 
 Trons tolkning av tidens tecken Biskop Bo Giertz 
 Vän med livet och döden Dr Helge Backman 
 Vårt kristna hopp Författarinnan Ylva Eggehorn 
1978 Se, vilken kärlek Fadern har bevisat oss 
 Att lära känna Jesus Biskop Bo Giertz 
 Att få det rätt ställt med Jesus Biskop Sven Danell 
 Att ha Jesus till sin bäste vän Fil.mag. Gunlög Järhult 
 Den nya bibelöversättningen Professor Harald Riesenfeld 
1979 Tro föder liv 

Nog tror jag på en högre makt – men en personlig Gud?  
 Syster Catharina Broomé  
Samtal kring att vara invandrare Invandrarlärare Kerstin Juliusson 
Nog tror jag på Gud – men Jesus? Kontraktsprost Nils Oderstam 
Nog tror jag på Jesus – men Anden? Komminister Harry Wiklander 
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1980 Visshet om frälsning 
 Hindren Biskop Helge Fosseus 
 Om bönen Komminister Sigge Bock  
 Grunden Kyrkoherde Gunnar Lindskog 
 Om Mariasystrarna i Darmstadt Pastor Sture Claar 
 Växandet Pastor Sten Nilsson 
1981 Tid för Gud 
 Bön är överlåtelse Stiftsadjunkt Bengt Pleijel 
 Bön är arbete Syster Catharina Broomé 
 Bön är helig gemenskap Domprost Per-Olof Sjögren 
 En bedjande kyrka under korset! Pastor Erland Svenning 
1982 Det brinnande hjärtat 
 Andens eld Biskop Martin Lönnebo 
 Att själv bli brinnande Biskop Bo Giertz 
 Elden som värmer andra Präst Bertil Andersson 
 Att tända andra Präst Lars Collmar 
1983 Inför Gud 
 Inför Gud – i hemmet Biskop Helge Fosseus 
 Inför Gud – i helgedomen Domprost Per-Olof Sjögren 
 Liturgisk konst Konstnär Sven-Bertil Svensson 
 Inför Gud – i himmelen Prost Nils Oderstam 
1984 Lära känna Kristus 
 Att lyssna till Kristus Direktor Carl Henrik Martling 
 Att mötas i Kristus Kyrkoadjunkt Örjan Wikmark 
 Att vara i Kristus Pastor Bertil Andersson 
1985 Vårt eviga hopp 
 Förlåtelsen och hoppet Kontraktsprost Hans Göran Karlsson 
 Kristuslivet och hoppet Komminister Fredrik Sidwall 
 Lovsång – en tjänst inför Gud Domprost Per-Olof Sjögren 
 Uppståndelsen och hoppet Biskop Helge Fosseus 
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Bilaga 3: Medverkande  

1943–1946, 3 möten 
David Myrgård  3 
Arvid Runestam 3 
Bengt Jonzon  2 
Samuel Palm  2 
Torsten Ysander 2 
Tor Andræ  1 
Erik Arbin  1 
Harry Blomberg 1 
Sven Danell  1 
Petrus Envall  1 
Rangel Ekblom  1 
Bo Giertz  1 
Olov Hartman  1 
J. W. Johnsson  1 
Adolf Kloo  1 
Simon Lüders  1 
Oscar Rundblom 1 
Margit Sahlin  1 
Johannes Stoltz  1 

1947–1959, 20 möten 
Carl Hamilton  12 
Torsten Ysander 11 
Olle Nystedt  8 
Sven Danell  6 
David Myrgård  6 
Margit Sahlin  6 
Einar Lundby  5 
Hjalmar Brundin 4 
Knut Ericson  4 
Gunnar Meijer  4 
Arvid Runestam 4 
Berndt Bäcklund 3 
Karl Gustaf Hildebrand 3 
Herman Laading 3 
Nils Oderstam  3 
Krister Stendahl 3 
Arthur Adell  2 
Gustaf Aulén  2 
John Cullberg  2 
Erling Eidem  2 
Arne Fjellbu  2 
Folke Franzén  2 
J A Hammers  2 
Gunni Hermelin 2 
Johannes Jellinek 2 
Alf Johansson  2 

J. W. Johnsson  2 
Gösta Lundström 2 
Eric Nilsson  2 
Fritz Nilsson  2 
Jakob Stake  2 
Ingmar Ström  2 
Nils-Hugo Ahlstedt 1 
Greta Andrén  1 
Erik Arbin  1 
Harry Arvidsson 1 
Benkt-Erik Benktson 1 
Manfred Björkquist 1 
Anders Blomquist 1 
Nils Bolander  1 
Yngve Brilioth  1 
Alf Corell  1 
Gustaf Adolf Danell 1 
Rangel Ekblom  1 
Gunnar Engman 1 
Ragnar Forbech  1 
Knut Garde  1 
Bo Giertz  1 
Bo Hallberg  1 
Olov Hartman  1 
Greta Hedenström 1 
Gunnar Helander 1 
Axel Hellman  1 
Otto Hermansson 1 
Brita Johansson  1 
Rudolf Johansson 1 
Ludvig Jönsson  1 
Oddrun Kaarstad 1 
Adolf Kloo  1 
Gustaf Ljunggren 1 
Per Lundberg  1 
Simon Lüders  1 
Samuel Palm  1 
Evert Palmer  1 
Sven-Åke Rosenberg 1 
Yngve Rudberg  1 
Gunvor Sahlin  1 
Johannes Sandegren  1 
Fredrik Sidwall  1 
Gunnar Stenberg 1 
Johannes Stoltz  1 
Sven C:son Svenaeus 1 
Olof Thulin  1 
Elsa Tilander  1 
Olof Ulfvebrand 1 
Vilmos Vajta  1 
Hans Åkerhielm 1 
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1960–1985, 26 möten 
Carl Hamilton  17 
David Westerlund 13 
Bo Giertz   11 
Nils Oderstam  10 
Berndt Bäcklund 5 
Sven Danell   5 
Yngve Iverson  5 
Gunnar Meijer  5 
Per-Olof Sjögren 5 
Ragnar Askmark 4 
Herbert Ekarp  4 
Helge Fosseus   3 
Gösta Samuelsson 3 
Bertil Andersson  2 
Göran Bergstrand  2 
Sven Olof Brattgård 2 
Catharina Broomé  2 
John Cullberg   2 
Ingrid Juhlin Dannfelt 2 
Gunnar Edman  2 
Ylva Eggehorn  2 
Eric Haglund   2 
Ludvig Jönsson  2 
Herman Laading  2 
Martin Lönnebo  2 
Peder Olsen   2 
John Edvin Svanteson 2 
Sten Almerstam 1 
Sven Olof Asplund  1 
Helge Backman  1 
Kjell Barnekow  1 
Ulf Björkman   1 
Sigge Bock   1 
Helge Brattgård  1 
Sture Claar   1 
Lars Collmar   1 
Maj-Britt Dahlby  1 
Gillis Danielsson 1 
Folke Edsmyr  1 

Anita Eskilt   1 
Göran Grefbäck  1 
Gunnar Helander  1 
K Å Henningsson  1 
Gunni Hermelin  1 
Hjalmar Hilberts 1 
Sven Ingebrand  1 
Johannes Jellinek  1 
Kerstin Juliusson 1 
Gunlög Järhult  1 
Göta Jönsson  1 
Hans Göran Karlsson 1 
Gunnar Lindskog 1 
"två Mariadöttrar" 1 
Carl Henrik Martling 1 
Margareta Melin 1 
Eric Nilsson   1 
Sten Nilsson   1 
Arnold Nylundh  1 
Evert Palmer   1 
Orvar Pettersson 1 
Bengt Pleijel   1 
Bengt Rehnström 1 
Harald Riesenfeld 1 
Fredrik Sidwall   1 
Karl-Einar Sperens 1 
Allan Svantesson  1 
Erland Svenning 1 
Sven-Bertil Svensson 1 
Nils Tägt   1 
Helén o. Lars Gunnar Warrén  1 
Henry Weman  1 
Henning West   1 
Gösta Wiberg  1 
Harry Wiklander 1 
Örjan Wikmark  1 
J H Åberg  1 
Lars Österlin  1 
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Bilaga 4: Medverkande biskopar 

Medverkande biskopar 1943–1946 

Biskop  stift antal möten / varav i aktiv tjänst  

Torsten Ysander Visby 2/2 
Arvid Runestam Karlstad 3/3 
Tor Andræ Linköping 1/1 
Bengt Jonzon Luleå 2/2 

Medverkande biskopar 1947–1959  

Biskop  stift antal möten / varav i aktiv tjänst  

Torsten Ysander Linköping 11/11 
Sven Danell  Skara 1/1(+5) 
Arvid Runestam Karlstad 4/4 
Erling Eidem Ärkestiftet 2/0 
Gustaf Aulén  Strängnäs 2/2 
Gösta Lundström  Strängnäs 1(+1) 
Johannes Sandegren  Tranquebar 1/1 
John Cullberg  Västerås 2/2 
Gustaf Ljunggren Skara 1/1 
Manfred Björkquist Stockholm 1/1 
Yngve Brilioth Växjö 1/1 
Yngve Rudberg Skara 1/1 
Arne Fjellbu Nidaros 2/2 

Medverkande biskopar 1960–1985 

Biskop  stift antal möten / varav i aktiv tjänst  

Bo Giertz Göteborg 11/0 
Sven Danell Skara 5/1 
Ragnar Askmark Linköping 4/4 
Helge Fosseus Sydafrika 3/0 
John Cullberg Västerås 2/0 
Helge Brattgård Skara 1/1 
Martin Lönnebo Linköping 1/1 

 

Siffror i parentes anger antal möten personen deltog i innan han blev biskop.
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Bilaga 5: Deltagare 
År Ort Totalt Kvinnor Män Prästv. 

män 
Diakoni-
ssor 

Prästv. 
kvinnor 

1943 Vadstena 484 360 124 76 25  
1946 Vadstena 468 340 128 69 15  
1947 Söderköping 225 175 50 19 3  
1948 Karlstad 259 181 78 28 6  
1948 Vadstena 425 327 98 36 11  
1949 Jönköping 304 243 61 39 13  
1950 Vadstena 315 243 72 28 7  
1951 Vadstena 369 293 76 33 9  
1952 Söderköping 200 145 55 22 7  
1954 Vadstena 203 155 48 21 5  
1955 Medevi 167 129 38 16 3  
1956 Medevi 201 158 43 20 2  
1957 Medevi 222 176 46 17 2  
1958 Medevi 164 133 31 10 2  
1959 Medevi 152 115 37 11 1  
1960 Medevi 186 143 43 8 2 

 

1961 Medevi 222 175 47 12 1 
 

1962 Medevi 223 175 48 15 3 
 

1963 Medevi 203 154 49 15 1 
 

1964 Medevi 173 129 44 10 4 
1965 Medevi 174 136 38 11 2 

 

1966 Medevi 172 136 36 11 1 
 

1967 Medevi 190 154 36 15 2 
 

1968 Medevi 182 145 37 11 1 
 

1969 Medevi 183 150 33 11 2 
 

1970 Medevi 166 131 35 13 2 
 

1971 Medevi 150 117 33 14 4 
 

1972 Medevi 153 133 30 10 3 
1973 Medevi 157 126 21 14 2 

 

1974 Medevi 183 144 39 16 3 
 

1975 Medevi 178 142 36 15 4 
 

1976 Medevi 184 152 32 13 10 
 

1977 Medevi 154 122 32 11 8 
 

1978 Medevi 175 140 35 14 4 
 

1979 Medevi 170 130 40 15 8 
 

1980 Medevi 166 128 38 18 5 
1981 Medevi 93 67 26 9 1 1 
1982 Medevi 141 111 30 13 4 

 

1983 Medevi 103 79 24 10 1 
 

1984 Medevi 95 73 22 9 1 
 

1985 Medevi 59 44 15 8 2 
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Förkortningar 

aKF  arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 
ARA  Arvid Runestams arkiv 
BGA  Bo Giertz arkiv 
BHEL  Bibliotheca Historico-Ecclesiastica  

Lundensis  
BJAH  Bengt Jonzons arkiv i Härnösand 
BJAU  Bengt Jonzons arkiv i Uppsala 
BTP  Bibliotheca Theologiae Practicae  
DirA  Direktorns arkiv 
DN  Dagens Nyheter 
FBFinl  Församlingsbladet för det svenska  
  församlingsarbetet i Finland 
FörsUA  Församlingsutskottets arkiv 
HLA  Landsarkivet i Härnösand 
HBA  Harry Blombergs arkiv  
IOCA  Initiatives of Change’s arkiv 
JESP  John Edvin Svantesons efterlämnade  

papper  
KHB1942 Den svenska kyrkohandboken 1942 
KM  Allmänna kyrkomötet 
LLA  Landsarkivet i Lund 
LSB  Linköpings stifts- och landsbibliotek 
LUB  Lunds universitetsbibliotek 
MBA   Medevi brunns samling  
MRA  Moral Re-Armament 
MSS  Margit Sahlins samling 
NA  Nerikes Allehanda 
NBA  Nils Bolanders arkiv 
NJA  Nytt juridiskt arkiv 
OHU  Opuscula Historica Upsaliensia 
OUP  Oxford University Press 
RA  Riksarkivet 
RAA   Ragnar Askmarks arkiv  
SAOB  Svenska Akademiens Ordbok 
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SDS  Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
SDA  Sven Danells arkiv 
SHEU  Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 
SHU  Studia Historica Upsaliensia 
SHP  Strängnäs herdaminneskommittés publikationer 
SigtSKA Sigtunastiftelsens klipparkiv 
SMS  Studia Missionalia Suecana 
SMU  Studia Missionalia Upsaliensia 
SSA  Stockholms stadsarkiv 
SSB  Societas Sanctæ Birgittæ 
SvKAU Svenska kyrkans arkiv i Uppsala 
SKD  Svenska kyrkans Diakonistyrelse 
SKDA  Svenska kyrkans Diakonistyrelses arkiv 
SKDB  Svenska kyrkans Diakonistyrelses bokförlag 
SKM  Svenska kyrkans mission 
SKMA Svenska kyrkans missions arkiv 
SKMt  Svenska kyrkans missionstidning 
SKT  Svensk Kyrkotidning 
SSKHF Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska före-

ningen II 
STL  Studia Theologica Lundensia 
St-T  Stockholm-Tidningen 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SvD  Svenska Dagbladet 
SvPs1937 Den svenska psalmboken av Konungen gillad och 

stadfäst år 1937 
SvPs1986 Den svenska psalmboken – antagen av 1986 års 

kyrkomöte 
SPT  Svensk Pastoraltidskrift 
TF  Tryckfrihetsförordningen 
TYA   Torsten Ysanders arkiv  
ULA  Landsarkivet i Uppsala 
UUB  Uppsala universitetsbibliotek 
VaLA   Landsarkivet i Vadstena  
ViLA   Landsarkivet i Visby  
VL  Vår Lösen 
VMA  Vadstenamötets arkiv 
VK  Vår Kyrka 
ÖC  Östgöta Correspondenten 
ÖB  Östgöta Bladet 
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Källor och litteratur  

Otryckta källor 
Härnösand 
Landsarkivet i Härnösand (HLA) 
Biskop Bengt Jonzons arkiv (BJAH)  

IIIa:9, omslag Vadstenamötena. 
 
Linköping 
Linköpings stifts- och landsbibliotek (LSB) 
Vadstena-mötet. Handlingar (föredrag, protokoll, kassa-rapporter m m) i an-

slutning till kyrkliga sommarmöten för präster och lekmän i Vadstena och 
Medevi under åren 1943, 1945–1985. (VMA) 

 1 1943–1961 
 2 1962–1971 
 3 1972–1978 
 4 1979–1983 
 5 1984–1985 
 
Lund 
Landsarkivet i Lund (LLA)  
Sven Danells arkiv (SDA) 
 21 
Lunds universitetsbibliotek (LUB) 
Bo Giertz arkiv (BGA) 
Nils Bolanders arkiv (NBA) 
 
Tomelilla 

Hos Ingmar Svanteson, den helige Benedictus kloster 
John Edvin Svantesons efterlämnade papper (JESP)  

 
Sigtuna 
Sigtunastiftelsens klipparkiv (SigtSKA) 
 ”Vadstenamöten ’för personlig och kyrklig förnyelse’” 
 
Stockholm 
Riksarkivet (RA) 
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Initiatives of Change – Sveriges arkiv (IOCA) 
26 

Svenska kyrkans diakonistyrelses arkiv (SKDA) 
 Direktorns arkiv (DirA) 
  E1:11, E1:12, E1:14, E1:15 

Församlingsutskottets arkiv (FörsUA) 
  F1a:7  

Stadsarkivet i Stockholm (SSA) 
S:ta Katharinastiftelsen med handlingar efter Margit Sahlin (MSS) 
 57 Tidningsartiklar, föredrag, uttalanden 1947–1960 
 114 Vadstenamötet 1950, Lundamötet 1950 

152 Strängnäsmöten 1944 Vadstenamöten 1945–1946 
 153 Vadstenamöten 4 st 1947 

 
Uppsala 
Landsarkivet i Uppsala (ULA) 
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 
Porlamöten 1913–37; program, redogörelser m. m. från möten med kristligt 
program vid Porla brunn 1913–1937. Handskriftskatalogen, T76a. 
Arvid Runestams arkiv (ARA) 
Harry Blombergs arkiv (HBA) 
Biskop Bengt Jonzons arkiv (BJAU) 

458 F1 
Svenska kyrkans arkiv i Uppsala (SvKAU) 
Svenska Kyrkans Missions Arkiv (SKMA) 
 
Vadstena 
Landsarkivet i Vadstena (VaLA) 
Medevi brunns samling (MBA) 
Ragnar Askmarks arkiv (RAA) 
 
Visby 
Landsarkivet i Visby (ViLA) 
Torsten Ysanders samling (TYA) 
 
Hos författaren 
Korrespondens med: 

Michael Bjerkhagen  
Ylva Eggehorn 
Maria Lundqvist Norling 
Göran Palm  
Kerstin Pettersson 
Carl Sjögren 
Jan Åström  
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