
Maria Elisabeth Hesselblad

Maria Elisabeth Hesselblad foddes i Faglavik (Hudene socken) i Vastergotland den 4 juni
1870. 18 ar gammal utvandrade hon till USA, dar hon utbildade sig till sjukskoterska. Ar
1902 konverterade hon till den katolska kyrkan. Svart sjuk beslot hon sig att tillbringa sina
sista dagar i Birgittahuset i Rom. Ar 1904 intradde hon darfor i karmelitorden hos nunnorna,
som da bodde i den heliga Birgittas hus vid Piazza Farnese. Som doende fick hon 1906
pavens tillstand att bara den birgittinska ordensdrakten inom karmelitnunnornas kloster.

Men Elisabeth Hesselblads halsa forbattrades. Hon sag nu som sin kallelse att aterfora
birgittinorden till Rom och till Sverige. Ar 1911 mottog hon sina forsta postulanter och
grundade en liten kommunitet. Hennes nya ordensgren stadfastes 1920.

Sommaren 1923 kom moder Elisabeth pa besok till Sverige. I Vadstena besokte hon den
gamla klosterkyrkan. I brev till den katolske biskopen Miiller i Stockholm, daterat den 21 juli
1923, beskriver hon upplevelsen av Birgittas kyrka. Tre dagar senare, klockan 5 pa morgonen,
laste man i hemlighet den forsta katolska massan sedan reformationen i den gamla
klosterkyrkan.

I Riksarkivet fmns manga brev fran moder Elisabeth och andra handlingar om hennes
ordensgren, framst i Katolska biskopsambetets arkiv. Birgittasystrarna kunde atervanda till
Sverige hosten 1923 nar hon oppnade ett vilohem i Djursholm. Enligt svensk lag var kloster
fortfarande forbjudna, varfor hon fick gora en kompromiss med de ursprungliga birgittinska
ordensreglerna och tillata en mera aktiv inriktning for systrarna. Hennes mal var att aterfora
birgittinerna aven till Vadstena. Ar 1595 lamnade de sista nunnorna det gamla
Birgittaklostret, 1935 oppnade birgittasystrarna ett gasthem nara den gamla klosterkyrkan.

Ar 1931 lyckades moder Elisabeth forvarva det gamla Birgittahuset i Rom, som sedan dess ar
huvudsatet for den nya romerska grenen av birgittinorden. Moder Elisabeth avled 1957 i
Rom. Da hade hon grundat kloster aven i Schweiz, England och Indien. En manad efter
hennes dod reste systrar till det nya klostret i USA.

Den nya birgittinska ordensgrenen har under de sista decennierna upplevt blomstring och
tillvaxt. Ett stort antal kloster har grundats i manga lander, bl.a. i vara grannlander Danmark,
Finland, Norge, Estland, Polen och Tyskland. Aven om moder Elisabeth inte var ekumen i var
tids mening, har hon berett vagen for den nutida ekumeniska rorelsen och for det narmande
mellan den katolska kyrkan och de nordiska evangelisk-lutherska kyrkorna som agt rum fran
1960-talets andra halft och framat. Hennes nya ordensgren har har spelat en central roll.

Ar 2004 fick hon posthumt utmarkelsen Rattfardig bland folken av staten Israel for sitt arbete
med att skydda judar under andra varldskriget.

Ar 1999 utnamnde paven Johannes Paulus II den heliga Birgitta (1303-1373) som en av tre
kvinnor till skyddshelgon for Europa, de andra tva var dominikansystern Catharina av Siena
(dod 1380) och karmelitnunnan Edith Stein (dod 1942 i Auschwitz). Den 9 april ar 2000
saligforklarade han Maria Elisabeth Hesselblad (som saligforklarad far man vordas som
helgon lokalt inom ett stift eller en orden); och 2016 blir hon alltsa helgonforklarad.


