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Kyrkokören medverkar vid påskdagens gudstjänst. Foto: M.B. 



Kornet har sin vila

”Kornet har sin vila djupt i 
frusen jord, är ej dött, det 
väckes av ditt skaparord.” 

Så sjunger vi i psalm 204 i kyrkans 
psalmbok. Om vintern är livet i natu
ren dolt för oss. Vi behöver påminnas 
om att livet finns hela tiden, också i 
den frusna marken. I varje frö som 
vilar finns den livskraft som behövs 
för att, med rätt förutsättningar, bilda 
en vacker blomma eller växa till ett 
högt träd. Vi har svårt att med ord 
beskriva vad livet är. Vi kan inte för
klara hur liv uppkommer. Naturligtvis 
kan inte heller vi människor skapa liv. 
Ändå kan vi känna igen livet när vi 
ser det i vår omgivning. Vi män
niskor, med vårt medvetande, är uni
ka varelser bland alla olika djur och 
växter. Samtidigt vet vi att allt le

vande hör ihop. Det finns några saker 
som är nödvändiga för allt som lever 
på jorden. En av dem är vatten. Jag 
brukar påminna om det när vi firar 
dopgudstjänst. När vattnet ska hällas 
upp får vi tänka på att vattnet är ett 
tecken på att det finns en god kraft, 
en Gud som vill ge oss goda förut
sättningar för att leva här. Under fas
tetiden tänker vi på alla de människor 
som lever där det är brist på rent vat
ten. Vi kan hjälpa till att lösa proble
men så att det går att ordna dricksvat
ten och bevattning av marken som 
skall odlas. Svenska kyrkans interna
tionella arbete har flera vattenprojekt 
i samarbete med lokala organisatio
ner i olika länder. Genom att bidra till 
Fasteinsamlingen är vi med om att 
skapa bättre förutsättningar för livet 
där människor lider brist på det mest 
nödvändiga.
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I vår del av världen är det sällan brist 
på vatten som försvårar tillvaron. Det 
är något att känna tacksamhet för. När 
vattnet är fruset blir vi påminda om att 
livet ibland kan behöva ta en paus. Vi 
människor kan förstås ordna flytande 
vatten även när det är kallt ute men 
växterna i naturen måste vila och in
vänta värmen. Kanske kan fröet som 
vilar inspirera oss till att ta en åter
hämtningspaus ibland. Livet går vi
dare men i ett lägre tempo. Kraften 
som samlas kan ge ännu starkare 
växtkraft längre fram och vilad tid 
behöver inte vara förlorad tid. Faste
tiden är en tid för stillhet och efter
tanke. Påsken kommer med ljuset och 
glädjen! Jesus besegrar dödens makt 
och vinner det nya livet åt oss.

”Väntande på värme vilar rot och frö, 
vet att våren kommer.  
Varje träd och ört brister i blom på 
sin bestämda tid.  
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och hos oss förbliv.” 

Den svenska Psalmboken 204:4

Nytt tema i årets fastekampanj! 

Maträtten – för allas rätt till mat – ut
går från varje människas rätt till mat 
och försörjning. Rätten till mat är ett 
av de viktigaste stegen i hållbar ut

veckling. Fastekampanjens symbol be
står av en tallrik. Tallriken står för de 
skålar, kastruller, sädessäckar och 
matförråd som för miljoner människor 

är tomma för ofta. Symbolen ramas in 
av en krans av blad för att visa att vi 
tillsammans kan förändra framtiden.

Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner 
människor som ofta äter för lite, för näringsfattigt 
och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. 
Bekämpa en av världens största orättvisor! 
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Asenaku Beyale är cirka 35 år gam-
mal och bor i byn Robbit, Etiopien, 
med sin man Adem Ali och deras 
barn. Tack vare Svenska kyrkans pro-
jekt i regionen har de själva arbetat 
sig bort från hjälplöshet och hunger. 
De äger djur, odlar grönsaker och kan 
plöja sin mark med egna oxar. Livet 
är tryggare, men framtiden ser skör 
ut. Redan idag påverkar kilmatför-
ändringarna jordbruket. Här berättar 
Asenaku:

”Min man och jag arbetar hårt för att 
sörja för familjen. Vi har fyra barn 
och lever enkelt. Vår fattigdom var 
värre innan. Vi har alltid haft mark, 
men då hade vi ingen oxe, så vi fick 
låna oxar att plöja marken med. Det 
fick vi betala med delar av skörden, 
vilket gjorde det svårt att få maten att 
räcka. Det blev ännu värre när skör-
den blev mindre och mindre. Den 
räckte bara fyra månader och sedan 
hade vi nästan ingen mat. Jag jobbade 
på en kaffeodling för att få ihop 
pengar, jag rensade ogräs men det 
räckte inte. Det var väldigt svårt för 
oss att ge barnen mat. Jag tog det jag 
kunde hitta och gav till dem, själv åt 
jag inte. Jag fick tigga om pengar 
eller låna dyrt för att köpa teff till 
injera så att vi kunde få mat. 

Det går väl an att som förälder vara 
hungrig, men att se mina barn hung-
riga gjorde fruktansvärt ont. Fattigdo-
men slet itu familjen och för att över-
leva var vi tvungna att flytta från 

varandra. Jag fick ta med barnen till 
släktingar för att de skulle få mat. Det 
fanns ingen annan möjlighet för oss. 
När jag flyttade tillbaka kom vi med i 
projektet som Mekane Yesuskyrkan 
har. Det har förändrat vårt liv. 

Då bodde vi i en liten hydda. Projek-
tet gav mig två getter och jag kunde 
börja föda upp djur. Getterna blev 
flera och jag sparade pengar genom 
kvinnogruppen. Men framför allt 
kunde jag börja ge barnen mat. Nu 
kan jag låna pengar från gruppen och 
köpa det jag behöver. När jag betalar 
tillbaka gör jag det till en rättvis rän-
ta. Genom att köpa en ungtjur och 
föda den ordentligt för att sedan sälja 
igen, kunde jag tjäna pengar. Till slut 
kunde vi köpa egna oxar och började 
plöja vår egen mark. Nu har vi också 
en åsna och vi odlar grönsaker. Vi har 
kunnat bygga ett bra hus med plåttak 
som skyddar från regn och fukt. 
Dessutom har jag fått lära mig att 
bygga en bränslesnål vedspis som 
inte kräver så mycket ved. Jag har 
byggt en hylla som förvarar grönsa-
kerna bättre, och en fin säng.

Det var så hårt att behöva be någon 
annan sörja för ens barn. Jag vill ta 
hand om dem själv. Det kan jag nu. 
Jag känner i kroppen att jag har gått 
upp i vikt och ser att min hy har fått 
lyster. Hungern har gjort att jag ser 
äldre ut än vad jag är, men nu har jag 
kontroll över livet. Projektet och 
kvinnogruppen har gjort att jag är 
någon. Jag är respekterad och jag kan 
bidra till samhället. Man lyssnar på 
mig. 

Jag är stolt över att ha kunnat ordna 
bröllop för två av mina döttrar. De och 
min son arbetar i Saudiarabien. Jag vet 
att de kan råka illa ut där, och det oroar 
mig. Jag vill inte att min yngsta dotter 
gör samma sak. Jag önskar att mina 

barn ska få ett bättre liv. Som jordbru-
kare är annars vår stora oro vädret. Reg-
nen blir allt värre och svårare för oss. 
Min man och jag arbetar tillsammans 
och det har vi gjort hela vårt liv, vi delar 
oron. Det enda som kunde splittra oss 
var hunger. 

Jag är så tacksam över projektet, och 
alla människor som stödjer det. Jag är 
tacksam över att ha få berättat min 
historia eftersom det sällan är någon 
som är intresserad av, eller bryr sig om 
oss, som är marginaliserade; vi som 
lever på undantag. Att få bli lyssnad 
till, och att någon vill besöka mig för 
att höra min historia gör mig lycklig.”

”Att se barnen hungriga gjorde 
fruktansvärt ont”

Var med och utrota hunger!
800 miljoner människor kan aldrig äta 
sig mätta. Tusentals barn dör varje dag 
på grund av för lite mat och näringsbrist. 
Ändå räcker jordens resurser till oss 
alla. Stöd Svenska kyrkans internatio-
nella arbete under fastekampanjen!

Så här kan du ge:
Sms:a HUNGER till 72905
Ge direkt på www.svenskakyrkan.se/
gavoshopen
Swisha valfritt belopp till 9001223
Ge en gåva till gironummer 90 01 22-3 
eller bankgiro 900-12 23

Stöd Svenska kyrkans inter-
nationella arbete!

Foto: Magnus Aronson/IKON
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Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner 
människor som ofta äter för lite, för näringsfattigt 
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– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner människor som ofta äter 

för lite, för näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. Trots att jordens 

resurser skulle kunna föda oss alla. Var med och bekämpa en av världens största orättvisor! 
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För allas rätt till mat – så kan fattigdom minska 

Mat är en mänsklig rättighet. 
Ändå kan 795 miljoner männ-
iskor aldrig äta sig mätta. Det 
är inte acceptabelt. När 
människor får en möjlighet att 
påverka sin vardag och sitt 
liv, då sker förändring på lång 
sikt. Här är fem viktiga steg 
som förändrar. 

1. Kunskap om sina rättigheter 
När människor förstår att den situa
tion de lever i inte är kopplad till de
ras värde som människa, kan de också 
få kraft att stå upp för sina rättigheter. 
Därför utgår alla internationella pro
jekt från ett rättighetsbaserat arbete. 

2. Förståelse för jämlikhet 
Kvinnor och flickor drabbas hårdast 
av fattigdom. Genom att se kvinnors 
kraft och ge dem möjlighet att skapa 
en egen inkomst blir relationer mer 
jämställda. Det ger familjer tryggare 
ekonomi och minskar även våld i 
hemmet. 

3. Kunskap och utbildning 
Kunskap i grönsaksodling, jordbruks
utveckling, djuruppfödning, hushålls
ekonomi, organisation och demokrati 
är exempel på kunskap som ger 
människor möjlighet att själva skapa 
bättre försörjning och tillgång till 
mat. 

4. Varje människas egen häv-
stång 
För att kunna börja påverka sitt liv 
behöver människor olika former av 
stöd. Utefter hans eller hennes mål 
och förutsättningar, kan ett litet lån, 
lån av utsäde eller lån av djur ta det 
första steget mot tryggheten. 

5. Att klara ett nytt klimat 
De flesta människor som lider av 
hunger är självförsörjande jordbru
kare. Det är också de som påverkas 
mest av klimateffekter. Därför finns 
åtgärder och kunskap om hur klimat
effekter kan lindras alltid med i pro
jekten.



”Ärkebiskopsborgen i Åhus efter 
utgrävningarna 2007-2010”

Torsdagen den 18 februari kl. 18:30 i Mjällby 
församlingshem

Jimmy Juhlin Alftberg, 1:e antikvarie på Blekinge mu
seum, var för ett par år sedan med
författare och projektledare för 
forsknings och bokprojektet ”Bor
gen i Åhus – ett medeltida makt
centrum”. De danska medeltida 
ärkebiskoparna i Lund ägde och 
hade intressen i hela Åhus län, där 
borgen, förmodligen Nordens älds
ta stenborg, utgjorde administrativt 
centrum. Vidare ägde ärkebisko

parna mycket jord på Lister, medan Mjällby kyrka å sin 
sida hade en del kopplingar till hospitalet i Åhus. 

Lekmannakåren i samarbete med Sölvesborgs 
släktforskarförening och Vuxenskolan. Kaffeservering och 
fri entré

. 

”Sillen i vår kulturhistoria – en 
viktig näring för Listerlandet ”
Torsdag 17 mars kl. 18.30 i Mjällby 
församlingshem
 
Under medeltiden fastade alla rättro
ende katoliker varje onsdag och fredag 
samt inför de stora kyrkliga högtider
na, inte minst de 40 dagarna före pås
ken. 

Under fastan fick man inte äta kött, varför fisken och då 
ofta sillen, kom att utgöra ett av de vikti
gaste måltids inslagen. 

Sillen, inte minst den saltade, var en av 
dåtidens större lukrativa handelsvaror och 
är alltjämt en rätt som pryder många 
nordiska bord till såväl fest som vardag. 
Men där slutar inte historien. Nej sillen 
har haft stor betydelse för vårt närings
fång och samhällsutveckling långt in på 

1900talet. Fil.dr. Leifh Stenholm, föreläser.

Arrangör Lekmannakåren i samarbete med 
Folkuniversitetet. Kaffeservering och fri entré. 
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Påskdagen 
– kristenhetens viktigaste högtid

 av Marcus Bernhardsson

Påskdagen firas en-
ligt kristen tradition 
till minne av Jesu 
uppståndelse, och 
infaller på söndagen 
i påskhelgen. 

Den västerländska påskdagen infaller 
på den första söndagen efter den för-
sta ecklesiastiska (dvs. kyrkliga) full-
månen, som infaller på eller efter vår-
dagjämningen, alltså kan påsk dagen 
firas tidigast den 22 mars och senast 
den 25 april.

Skärtorsdagen, som introducerar påsk-
helgen, var fram till 1700-talets andra 
hälft helgdag i Sverige. Detta är en 
högtidsdag, en vit liturgisk dag, som 
minner om att Jesus denna afton in-
stiftade det nya förbundet mellan ho-
nom själv och människorna i form av 
sakramentet nattvarden.

Genom nattvarden, som jämte dopet 
är ett av de två sakrament, som Svens-
ka kyrkan bekänner, kommer vi Jesus 
riktigt nära. Med begreppet sakrament 
betecknas kristendomens mest cen-
trala och heligaste handlingar.

Nattvardens instiftelseord återfinns i 
bl.a. Första Korinthierbrevets 11 kapi-
tel och lyder: 
Den natten då Herren Jesus blev för-
rådd tog han ett bröd, tackade Gud, 
bröt det  och gav åt sina lärjungar 
och sade:  ”Tag och ät, detta är min 
kropp  
som offras för er. Gör detta till minne 
av mig.”

Likaså tog han bägaren, tackade Gud 
och sade:  ”Drick av den alla. Denna 

Altartavlan i Mjällby kyrka förmedlar flera scener från den första kristna påsken 
i Jerusalem. Mittpartiet föreställer instiftelsen av nattvarden. Här ses Jesus i 
mitten, omgiven av sina 12 lärjungar, hållande sin högra hand på det offrade 
lammet. Offerlammet är Frälsaren själv, som utgjuter sitt blod för alla som söker 
Honom i tron på det eviga livet. I förgrunden till höger ses förrädaren Judas 
Iska riot i en gul klädnad, feghetens och förräderiets färg, och med en penning-
pung i vänster hand. Troligen innehåller börsen 30 silverpenningar. Foto: M.B. 
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Efter nattvardens instiftelse på den 
första skärtorsdagen, vandrade Jesus 
tillsammans med sina lärjungar i Get-
semane örtagård utanför Jerusalem. I 
denna trädgård blev han samma kväll 
förrådd, fängslad och gripen av romer-
ska soldater, vilka då ockuperade Is-
rael och som såg en fiende i Jesus.

Vår Frälsares sista dagar/timmar i 
livet är mycket väl återgivna i Bibeln 
och långfredagens texter handlar bl.a. 
om hur Jesus pinades under den ro-
merske ståthållaren Pontius Pilatus. 

bägare är det nya förbundet genom 
mitt blod, som blir utgjutet för många,  
till syndernas förlåtelse. Var gång ni 
dricker av den,  gör det till minne av 
mig.”

Dessa rader från 
nya testamentet 
sammanfattar 
stora delar av det 
nya förbundet. 
Gamla testamen-
tet däremot 
handlar om det 
gamla förbundet 

eller lagen, dvs de tio Guds bud, som 
Mose fick av vår Herre på berget Si-
nai. Gamla testamentet handlar myck-
et om ”rätt och fel”, och om att män-
niskan genom de tio budorden förstår 
sin egen synd. Dekalogen är dock 
mycket svår att efterleva, varför Jesus 
Kristus friköper oss från det gamla 
förbundet, så att vi skall få möjlighet 
att erhålla evigt liv genom att vi, av 
egen och fri vilja, får tro på Honom 
och därigenom bli en del av Himmel-
riket. 

Nya testamentet handlar alltså om 
Jesus och det nya förbundet, vilket 
således går ut på att Han upphäver oss 
från det gamla förbundet. Han frikö-
per oss således och tar på sig våra 
synder ifall vi förtröstar på Honom, 
och om vi tror på att Han dött på kor-
set för vår skull, och att Han på tredje 
dagen uppstått från de döda för våra 
missgärningars skull.

Detta är kyrkans mest centrala bud-
skap och om vi tror på detta, får vi 
evigt liv.

Jesus övervinner döden. Målning från 
Mjällby kyrkas altartavla. Foto: M.B. 

Texterna talar om rättegång, tortyr och 
dödsdom samt om vägen till korset, 
korsfästelsen och om Hans död vid 
den nionde timmen (dvs. kl. 15).

”Vid nionde timmen ropade Jesus med 
hög röst: ’Eli, Eli, lema sabachtani?’ 
(vilket betyder: Min Gud, min Gud, 
varför har du övergivit mig?).”
”Men Jesus ropade än en gång med 
hög röst och gav upp andan. Då brast 
förhänget i templet i två delar, uppi-
från och ända ner, jorden skakade och 
klipporna rämnade” (Matt. 27:46, 
50–51).

Förhänget i Jerusalems tempel skilde 
människorna från avdelningen och 
rummet ”det allra heligaste”, där bl.a. 
förbundsarken med Mose stentavlor 
med de tio budorden förvarades. Tio 
Guds bud, det gamla förbundet, över-
vanns nu alltså genom Fridsfurstens 
död på korset. Förhänget, barriären 
mellan människorna och Gud, brast. 
Vägen till Himmelen öppnades nu för 
alla genom tron. Tron på att Kungaso-
nen lidit och dött för allas våra syn-
ders skull samt att Han på tredje da-
gen uppstått från döden, för att vi, 
genom vår tro på Honom, skall få 
evigt liv.

Vid helgmålsringningen kvällen före 
en kyrklig högtidsdag inleds firandet 
av den stundande helgdagen (1 Mos 
1:31; 2 Mos 2-3). I Mjällby kyrka sker 
detta på påskaftonens kväll, sedan 
flera hundra år tillbaka i tiden, genom 
s.k. högtidsringning. Denna går till på 
så sätt att kyrkans samtliga tre klockor 
viger in högtidligheten genom en tre-
faldigt upprepad ringning samt klämt-
ning. Kyrkoårets allra heligaste och 
viktigaste dag, påskdagen, inleds såle-
des genom en åkallan av Heliga Tre-
faldighet. 

forts nästa sida
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Påskdagen 
– kristenhetens viktigaste högtid  forts.

I kyrkans tradition kan man se ljuset 
som en symbol för uppståndelsen. 
Påskdagens gudstjänst i Mjällby kyr-
ka inleds alltid med att ett större ljus, 
ett påskens ljus, tänds i koret som ett 
yttre tecken på att Guds enfödde Son 
har övervunnit döden åt oss alla. Och 
med anledning av att Jesus uppstod 
och övervann döden på en söndag, är 

alltid veckans sjunde dag en kyrklig 
högtidsdag, en påskdag.
Kyrkorummet är för övrigt smyckat 
med många ljus vid denna högtid, 
som är kyrkoårets viktigaste. En dag 
som mycket väl kan sammanfattas 
med Venantius Fortunatus psalm från 
600-talet (Sv. ps. 147:2) ”Han full-
gjorde, vad vi borde, och blev vår 
rättfärdighet. Han avvände, vårt elän-

de, för båd tid och evighet. Han för-
värvde, att vi ärvde, ljus och frid och 
salighet.”

Varmt välkommen att fira påsken 
i Mjällby församling. Kom och ta 
del av detta 2000-åriga mysteri-
um, som du själv, genom ditt 
dop, är en del av.

Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner 
människor som ofta äter för lite, för näringsfattigt 
och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. 
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När infaller påsken? 
Vid tiden för instiftandet av natt-
varden och Jesu död och uppstån-
delse, firade judarna påsk (på he-
breiska pesach) till åminnelse av 
deras uttåg från träldomen i Egyp-
ten. Denna hågkomst firas i måna-
den Nisan (ungefär april). Den 14 
Nisan skall ett lamm slaktas till 
minne av befrielsen och flykten 
från faraonernas slaveri. Och med 
anledning av att Jesu död och upp-
ståndelse skedde under just påsk-
högtiden, blev dessa högtider nära 
förknippade med varandra. Detta 
resulterade i sin tur i teologiska 
stridigheter mellan bl.a. de som 

ville fira Människosonens uppstån-
delse exakt på datumet den 14 Ni-
san, kontra de, som ville att det 
skulle vara på veckodagen. Vid 
kyrkomötet i Nicea år 325 bestäm-
des det dock att det är vecko dagen 
och inte datumet som skall firas 
och högtidlighållas. Nu fastställdes 
det också att påsken skall firas för-
sta söndagen efter första fullmåne 
på eller efter vårdagjämningen. 
Vårdagjämningen var liktydigt 
med den 14 Nisan. Således ligger 
det judiska månåret och den ju-
diska befrielsen ur Egypten till-
grund för när vi firar påsk. 

Påskens budskap, livets seger över döden, 
kan man i påsktider även se i naturens på-
nyttfödelse. Foto: PMB Media & Design
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Gnidelden i Lörby
– av Hans Milton

För boskapens vinterfodring 
var lövtäkten som ett 
nödvändigt komplement till 
höskörden av allra största 
betydelse. De vanligaste 
formerna av lövtäkt var 
hamling och skottskogsbruk. 
På lövängen fanns utom 
gräs och örtfloran således 
också en hel del träd, som 
man brukade toppbeskära 
(hamla) mellan höslottern 
och spannmålsskörden. I 
skottskogen insamlades 
lövfodret genom att träden 
och det grövre buskverket 
med jämna mellanrum 
höggs av vid roten. 

Från tidig vår till sen höst betade kre
aturen på fäladen, trädan eller i sko
gen. Den aktuella hö och lövtillgång
en blev avgörande för hur mycket 
boskap, som kunde stallfodras över 
vintern. Antalet djur var i regel allde
les för stort, varför en betydande ut
slaktning företogs på hösten. Trots 
detta kom ändå de kvarvarande be
sättningarna att mer eller mindre 
svältfödas och fick bäras eller släpas 
ut till vårbetet.

Den bild, som ett samtida vittne från 
1700talets mitt ger av detta svält
fodrings system, är föga uppbygglig. 
"Man kan inte nog beklaga hur av 
allmänheten kreaturen wanwårdas uti 
deras winterqwarter, där de mest 
ligga i mörker och osund luft med 
mager föda och ringa tillsyn, hwaraf 

sker att man om wåren måste resa 
dem med stänger och störar och 
sedan ofta på bästa gräsbetet aldeles 
mista dem." Det är uppenbart att en 
sådan undermålig skötsel och miljö 
aktivt medverkade till att boskapen i 
onödan angreps av olika sjukdomar.

Den bedröfveliga boskapssjukan
Än värre blev situationen för både 
djur och människor, då de ytterst 
smittsamma och farliga boskaps
pesterna från Syd och Centraleuropa 
spred sig till Norden. År 1721 hade 
en sådan kreatursfarsot nått Skåne, 
där den relativt snabbt orsakade 
massdöd bland boskapen. En skånsk 
provincialmedicus beskrev året efter, 
hur nötkreaturen ansattes av sjuk
domen: "Först finner man fänaden 
intet vilja äta, saliva går intet som 

eljest vanligt, de varda i munnen 
torra, äntligen såra i halsen, 
idisslande stannar, mulen skrynklas, 
ur ögonen och nosen börjar hett 
vatten rinna, de varda förstoppade, 
ibland stannar urinen, själva huden, 
som eljest lös och rörlig kännes, 
fastnar och bakas fast vid kroppen. 
De börja häftigt darra och få efter 
några dagar ett durchlopp med 
gruvlig stank och svartfärgat, som är 
ett säkert tecken till döden." 

Myndigheternas alla åtgärder kunde 
dock inte förhindra pestens ytterligare 
spridning. Först 1724 tros den helt ha 
avstannat.

Utomordentligt häftigt grasserade 
boskapssjukan på 1740talet, då den 
ånyo uppträdde över hela landskapet. 
"Boskapen voro här nedre mycket 

Ingivning av läkemedel till häst”, bild ur ”Peter Hernquists sjukdomslära – hus
djurens inre sjukdomar”
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store, förrän boskapssjukan utsopade 
fähusen", noterade Carl von Linné 
1749. Vid flera följande tillfällen 
skulle pesten även hemsöka de flesta 
orter i Skåne och anställa stor förö
delse.

Resultatet innebar en katastrofal 
minsk ning av den skånska kre aturs
stocken. I Malmöhus län bortrycktes 
bara under ett enda år (1750) nära 
57.000 djur. I Kristianstads län hade i 
augusti 1751 mer än hälften av bo
skaps beståndet utplånats. Under en ny 
pestvåg på 1760talet uppgick de 
sam manlagda förlusterna i det senare 
länet till omkring 40.000 kreatur 
"förutom alla  nedslaktade av fruktan 
för pesten och alla som dött men för
tegats för betjänte och uppsynings
män."

Den sista stora boskapsfarsoten i Skå
ne nådde sin kulmen 1768 men av
klingade därefter successivt för att 
slutligen upphöra 1772.

På Listerlandet
På Listerlandet synes inte pesten ha 
rasat lika allmänt eller lika ofta och 
länge som i Skåne. Dock skördades 
även här många offer och åtskilliga 
enskilda gårdar och byar kom att 
drabbas mycket hårt.

Åborna i Norje by erhöll 1722 
tingsrättens "attestatum publicum" på 
att boskapssjukan försatt dem i stort 
armod. Olyckan förvärrades 
ytterligare genom återkommande 
vargangrepp. Enligt en bevarad 

förteckning från den 9 april samma år 
hade enbart i Mjällby socken 649 
kreatur brådstörtat dött till följd av 
smittan. Denna massdöd "synes före
båda den beträngde allmogens ändte
lige undergång så framt dem uti alle 
möjelige måhl lindring och för sko
ning ej wederfaras skulle", förmodade 
rätten

I Ysane by miste 1723 flera gårdar 
hela sin djurbesättning. Lika illa tycks 
läget ha varit åren 1733 1734, då 
ombuden för de omkringliggande 
byarna på tinget högljutt beklagade 
sig över Ysanebornas ringa "wakt och 
wård" om sin besmittade boskap.

Vid årets början 1751 inkom under
rättelser om fäpest i orterna utmed 
Skånegränsen. I slutet av april lät 
emellertid landshövdingen i Blekinge 
meddela att boskapssjukan avtagit 
och nu gav hopp om "en wälsignad 
ändring". Allmogens tunga och för
pliktande bekymmer med ständig 
vakthållning vid länsgränsen kunde 
därmed upphöra.

Strax före julhelgen 1768 visade sig 
dock boskapspesten med "en gräslig 
häftighet" först i Mjällby samt där
efter i Hosaby och Hörby. Bara ett 
få tal kreatur överlevde pestattackerna 
i dessa byar. Likaratade förhållanden 
rådde även tre år senare.

Pesten trängde 1768 åter in i Blekinge 
och gick denna gång över hela Lister
landet. Följande år hemsökte den i 
januari de till gästgiveriet i Norje 

skjutspliktiga bönderna så hårt att de 
förlorade nästan all sin boskap och 
därjämte sina oxök "warmed jorden 
brukas". I augusti fanns dessbättre 
"den bedröfveliga boskapssjukan" 
endast i Jockarp vid foten av Ryss
berget, där den dock i oktober helt 
hade upphört.

Gnidelden i Lörby 
Liksom i fallet med det fyrkantiga 
järnet i Mjällby använde sig också 
byemännen i Lörby i sin nöd av otill
låtliga medel för att stävja fäsjukan. 
Till vintertinget i Norje 1719 hade 
därför samtliga bybor i Lörby by bli
vit kallade. Mot dem riktades då be
skyllningar för vidskepelse i samband 
med en grasserande kreaturssjukdom. 
För att bota sin plågade boskap skulle 
byborna, påstods det, först ha släckt 
eldarna i alla gårdar och sedan antänt 
en stor gnisteld, över vilken boskapen 
i byn blivit driven.

Lörbybönderna, som mangrant in fun
nit sig på tingsplatsen i Norje sunnan
sund tillstod genast och utan omsvep 
eller bortförklaringar att de hade ut
släckt elden "var och en i sin stad". 
På ett bord i gårdkvinnan Ingas stuga 
hade därefter lagts ett stycke bok tim
mer, vilket gnidits mot ett annat trä
stycke "till dess där kom eld uti". I 
syfte att driva fäpesten ut ur Lörby 
hade de med denna gnideld tänt en 
gemensam eld mitt ute på bygatan 
och drivit sin boskap däröver. "När 
detta var beställt, tog envar av samma 
eld och upptände i sina eldstäder".

Denna tro på eldens övernaturliga 
kraft hade ingivits dem av en salpeter
sjudare från Halland vid namn Sven, 
vilken ihärdigt försäkrat dem att en 
sådan behandling skulle vara till de 
sjuka kreaturens allra bästa.

Byemännen fann emellertid nu anled
ning att ifrågasätta den rekommen
derade läkemetodens effektivitet. De 
hade, som domboken uttrycker det 

Abel gräver och Kain skördar löv för 
kreaturens vinterfodring. Senmedel
tida kalkmålning från kyrkan i Norra 
Strö. Foto: Lennart Karlsson, SHM
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Mjällby kyrka. För enhetskyrkan var 
under tidigmodern tid alla former av 
folklig vidskepelse, som stod i strid 
mot skriftens ord, en styggelse. Man 
kan notera att sockenprästerna i före
kommande fall också påminde sin 
hjord om detta, men ändå lade ett 
gott ord till de anklagades förmån, 
när väl en sådan försyndelse pröva
des i den världsliga domstolen 
 

gon ond avsikt utan bara vilseförts av 
salpetersjudarens löfte om "en sär de
les bot" för sina sjuka djur.

Kyrkoherden i Mjällby socken Jacob 
Qviding gav Lörbybönderna sitt fulla 
stöd genom "ett wackert lovord", vari 

hela "högbeklagligen måst erfara" att 
kuren egentligen inte åstadkommit 
någonting. Boskapen hade tvärtemot 
blivit ännu klenare och så småningom 
dött. Samtidigt bedyrade alla med en 
mun att de absolut inte handlat i nå

han nogsamt vitsordade att "något 
oanständigt aldrig försports om dem". 
Bortsett från ett sedvanligt varnings
ord till bönderna om att de skulle "ta
ga sig wähl till wara för allehanda 
för dömeliga konsters brukande" lät 
sig tingsrätten i övrigt åtnöja.

Fortsättning följer…

”Sjukdomars lokalisation på nötkreatur”, bild ur Peter Hernquists sjukdomslära – husdjurens inre sjukdomar
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Under många år har jag in
gående studerat Hovkleresiet 
och dess digra historia. Kan
ske frågar sig någon vad 
Hovkleresiet är för något 
och jag svarar då att Hovkle
resiet är benämningen på det 
30tal hovpredikanter som 
förrättar gudstjänsterna i 
Slottskyrkan på Stockholms 
slott. Av dessa hovpredikan
ter är två, högst tre ordinarie 
hovpredikanter. Den ene av 
dessa ordinarie bär titeln 
Pastor i Kungliga Hovför
samlingen, vilket är det sam
ma som kyrkoherde. 

Jag har träffat många hovpredikanter 
genom åren och blivit mycket bekant 
med dem. Det är främst fyra jag tän
ker på nämligen de båda överhovpre
dikanterna Hans Åkerhielm och Carl
Henrik Martling, pastorn i Kungliga 
hovförsamlingen, Lars Arwén samt 
hovpredikanten Allan Alvestrand. Jag 
har ett särskilt vackert minne av Allan 
Alvestrand. Vi hade stämt möte i 
Slottskyrkan en söndag och efter 
gudstjänsten tog vi tillsammans tun
nelbanan upp till hans vackra hus på 
Östermalm. Han bodde mitt emot 
Hedvid Eleonora kyrka och det var 
kanske inte så underligt. Han var näm
ligen komminister i den församlingen. 
Vi drack kyrkkaffe tillsammans med 
hans fru och allt var så meningsfullt. 
Allan Alvestrand hade en underbar 
sångröst och det betydde att han varje 
år var sjungande liturg under den 
gudstjänst som hölls innan Riksda
gens högtidliga öppnande. Vid sin sida 
vid altaret hade han då överhovpredi
kanten Olle Nystedt. På tal om Olle 
Nystedt så myntade han en gång ut
trycket att ”bästa sättet att INTE bli 
hovpredikant var att eftersträva att bli 

det”. Det var nog en sanning med mo
difikation ty visst har det funnits präs
ter som eftersträvat att bli hovpredi
kant och också blivit det.

Med överhovpredikanten Hans Åker
hielm hade jag mycket goda relatio
ner. En gång intervjuade jag honom i 
valvet mellan Slottskyrkan och Riks
salen och han ställde välvilligt upp. 
Hans Åkerhielm var en mycket enkel 
och vänlig man sin höga titel till trots. 
Han var adelsman och hans egentliga 
adelstitel var friherre Hans Åkerhielm 
af Blombacka. Hans Åkerhielm var 
kyrkoherde i Hedvig Eleonora försam
ling. Under en period var han också 
Svea rikes fältprost. Inte så underligt 
kanske ty han hade som fältpräst del
tagit i finska vinterkriget. 

Pastorn i Kungliga Hovförsamlingen 
Lars Arwén var kyrkoherde i Johannes 
församling i Stockholm. Jag träffade 
honom varje år när jag bevistade 
Svenska Akademiens Högtidssam
mankomst som går av stapeln den 20 
december varje år. Då satt Lars Arwén 
på bänken precis framför mig och där 
satt vi och samtalade lågmält i väntan 
på de Kungligas och akademiens leda
möters intåg. En afton tog jag tunnel

banan upp till Johannes kyrka för att 
deltaga i en Mässa som förrättades av 
Lars Arwén.

Med överhovpredikanten Carl Henrik 
Martling hade jag de bästa kontakter. 
Vid två tillfällen fick jag mottaga Her
rens Heliga Nattvard ur hans hand. 
Det skedde i Slottskyrkan och under 
en Kyrkodag i Jakobs kyrka vid 
Kungsträdgården.

Carl Henrik Martling hade också den 
höga befattningen kyrkosekreterare i 
Svenska kyrkan.

Hovkleresiets 30tal präster kommer 
från hela landet. Kung Gustaf VI 
Adolf var mycket noga med att alla 
stiften skulle vara representerade. Det 
betydde att man valde ut två, högst tre 
från varje stift.

Jag tog mig en gång den något djärva 
friheten att för överhovpredikanten 
föreslå några lämpliga kandidater. De 
var kontraktsprosten i Nora stads och 
bergförsamlingar i Västerås stift Enar 
Landgren. Han var ju en mycket 
älskad radioförkunnare och min 
mångårige gode vän. Jag föreslog 
också den dåvarande kyrkoherden i 

Mina värdefulla kontakter 
med hovpredikanter

Olle Nystedt

Hans Åkerhielm
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TrolleLjungby Gunnar B. Peterson 
samt kyrkoherden i Gammalstorp 
David Ankarstierna. Båda var mina 
mycket närstående vänner. Ingen enda 
av dessa tre blev utnämnda till 
hovpredikanter. Överhovpredikant 
Hans Åkerhielm svarade i ett fall att 
någon absolut rättvisa finns inte.

Att bli utnämnd till hovpredikant är 
egentligen en stor ära även om det 
handlar om att vara en extra ordinarie 
sådan. På sistone har jag blivit mycket 
bekant med en annan hovpredikant 
nämligen Bertil Reimer. Jag har träffat 
honom med anledning av min involve
ring i det ädla frimureriet. Bertil Rei
mer har varit kyrkoherde i Mörrum 
och kontraktsprost i Listers och Bräk
ne kontrakt. Sina sista år som präst 
tjänstgjorde han som biskopens i Lund 
adjunkt

Ja, detta var lite om mitt stora intresse 
för hovpredikanter. Hovkleresiets his

toria är mycket diger. I flydda tider 
fick hovpredikanterna följa med sin 
konung ute på slagfältet. Den uppgif
ten slipper de så länge vårt land befin
ner sig i fred.

Jag vill till sist nämna ett par hovpre
dikanter som jag hört i Slottskyrkan i 
Stockholm, nämligen Växjöbiskopen 
Sven Lindegård och kyrkoherden i 
Solna Folke HylténCavallius. Under 
min värnpliktstid i Stockholm 1954
55 hörde jag mycket gärna både i 
Slottskyrkan och i Hedvig Eleonoras 
kyrka Pastorn i Kungl. Hovförsam
lingen Erik Bergman, en gudabenådad 
predikant. Jag hörde också i Slottskyr
kan Pastor primarius Olle Nystedt. 
Hans sätt att predika gick verkligen 
hem. Han var bredkyrklig och hade 
utomordentliga predikogåvor.

Ove Johnsson
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ett ålfiske och skaffade det första ål
bottengarnet i Norje. På den tiden var 
det inte ovanligt att där fanns 3400 
kg ål när jag kom ut för att vittja på 
morgnarna. Men jordbruket var dock 
det som intresserade mig mest, så 
gården ”Ekliden” arrenderades i 9 år. 
1929 såldes gården på auktion för 
35.000 kr. Istället övertog jag föräl
dra gården. 1932 hyrde jag Hanö, som 
på den tiden ägdes av hemmansägare 
Knut Bengtsson, arrendet för ön var 
1.400 kr om året, men betet lejdes ut 
och en motorbåt inköptes till hjälp att 
forsla djuren, ut på våren och hem på 
hösten. Där fanns då 135 nöt, 35 häs
tar och 500 får. Med båten kördes 
även förnödenheter till ön i flera år. 
Det var bränsle, potatis, mjöl, halm 
och vinterfoder som jag själv sålde. 
På ön fanns fyrafem kor så mjölken 
klarade de till största delen själv. 
Ibland gick vi över med passagerare 
och besättningsman var då Berndt 
Svensson i Norje. När det gällde att 
skaffa medlemmar till K.B.S. ställde 
jag mig till förfogande och for då runt 
till varenda bonde på Listerlandet, de 
allra flesta fick vi med som medlem
mar. Samtidigt införskaffades lastbil 
till att hämta upp slaktkreatur med till 
K.B.S. och där finns nu Europas mo
dernaste slakteri. Sedan 15 år tillbaka 
har min son Ove tagit över körning
arna.” Sin ålders höst tillbringar han 
tillsamman med makan Anna i en 
trivsam lägenhet i det kommunala 
hyreshuset i Norje.

18 mars Hanötrålaren ”Viking” fick 
en ovanlig fångst i sin trål vid fiske ca 
3 timmars gång sydost Hanö. Man 
lyckades inte vinscha upp trålen på 
däck utan man satte kosan mot Hanö 
med trålen hängande efter båten. Väl 
framme kunde man med hamnkra
nens hjälp lyfta upp fångsten, vilket 
visade sig vara en flygplansmotor, ett 
minne från andra världskriget. Den 
vägde mellan 500600 kg och var 
mycket sönderrostad.
24 mars Det blir stor fest på Mjällby 
gamla ålderdomshem, då kommunens 
äldsta, fröken Ingrid Mattsson fyller 
100 år. Därmed sätts punkt och slut 
för hemmet i fråga, som nu gjort 
tjänst i 72 år, ty i dagarna sker inflytt
ning på det nya ålderdomshemmet. 
Ingrid Mattsson är född i Mörby där 
hon var täckstickerska i årtionden och 
även glansstrykerska. Hon gick också 
omkring i gårdarna och hjälpte till 
med tvätten. Förnöjsam och gudfruk
tigt har hon varit och kyrksam som 
få, även kyrkliga syföreningen till
hörde hon länge. ”Jag har haft hälsan 
och aldrig behövt komma på lasa
rett”, säger hon och gläder sig över 
att fira födelsedagen.
6 april ”Tack, många tack till er al
lesamman”, sa 100åriga fröken Ing
rid Mattsson när hon som förste pen
sionär tog Mjällby nya ålderdomshem 
”Listerhemmet” i besittning. Onsda
gen var dagen F för 33 pensionärer, 
som också flyttade in. Förnöjsamhe
ten var stor hos de gamla då de tog 

8 feb. En vacker räddningsbragd har 
istabypojken Jeppe Börjesson svarat 
för då han vid klappjakt på räv, rädda
de en av jakthundarna som fastnat i ett 
gryt. Två rävar hade gått ner i grytet 
och hunden tog samma väg som sina 
fiender och fastnade i de trånga gryt
gångarna. Där fanns även en grävling 
som blev aggressiv mot hunden och 
gav honom flera bett. Jaktsällskapet 
fick spränga en del av grytet, som var 
en och en halv meter djupt, då kunde 
Jeppe ta sig ner och lyckades få upp 
hunden, som viftade glatt på svansen 
åt sin räddare.

11 feb. ”Jag tror säkert att isen bär 
mellan Hörvik och Hanö, men än är 
det inte någon som vågat bege sig 
över”, säger Frans Nilsson, Hörvik. 
Den starka kylan gör att nyisen blir 
1015 cm på en enda natt och Krokås 
hamn är helt igenisad.
3 mars Inom matematisknaturveten
skapliga fakulteten i Lund har exa
men avlagts av Torsten Jeppsson, 
Ysane.
  Röda Korset i Mjällby är utan tve
kan länets största krets, med en liten 
ökning under fjolåret är nu antalet 
medlemmar 1.212.
10 mars Hemmansägare Olof Svens
son, Norje, fyller 80 år och kan se 
tillbaka på en arbetsfylld och rik livs
gärning, med några års vistelse i 
USA hos en farbror i staten Kansas. 
Där på hans farm var det tidvis rena 
cowboylivet ”Snart var jag hemma 
igen”, fortsätter han, ”där hyrde jag 

Detta hände för 50 år sedan
Hämtat ur Sölvesborgstidningen av Birgit Larsson

Ingrid Mattsson 
hyllas. Från vänster 
ses landshövdings
kan Astrid Anders
son, systersonen 
Helmer Persson med 
maka, kyrkoherde 
Rudolf Stjernqvist, 
Erik Bengtsson – 
Västra Näs, Natha
nael Hällbrink samt 
komminister Henry 
Håkansson. Foto: 
Jan Jannesson

Hemmansägare Olof Svensson, Norje. 
Bilden tillhör Ewy Svensson
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sina prydliga och blomstersmyckade 
rum till sitt nya boende. Stor beund
ran väckte också sällskapsrum med 
vilsamma stolar och den av Lions 
skänkta TVapparaten. Föreståndarin
nan, syster Elsa med personal har haft 
bråda dagar inför flyttningen.
  Tjugotvåårige Inge ”Gunne” Hel
gesson, Krokås, blev belönad med ett 
guldur, när Carnegiestiftelsen nomi
nerade årets kandidater för utförda 
bragder. Helgesson räddade under 
dramatiska omständigheter, den 30 
november i fjol, besättningsmannen 
Knut Jönsson, Ystad, vilken ombord 
på trålaren ”Silverö” halkade och föll 
i hamnbassängen i Krokås. Efter dyk
ning och med hjälp av en båtshake 
fick man upp Jönsson på kajen där 
Helgesson genast satte igång med 
upplivningsförsök med mun mot mun 
metoden, med gott resultat innan vi
dare ambulansfärd till lasarettet.
12 april Trillingdop ägde påskdagen 
rum i Mjällby kyrka, då kyrkoherde 
Rudolf Stjernqvist för första gången i 
församlingens historia hade förmånen 
att få döpa trillingbröder. Trillingarna 
är riksbekanta söner till byggnadsar
betaren Sune Persson och hans maka 
Anita i Stiby. Pojkarna fick namnen 
Erland HansJörgen, Mikael Lars
Evert samt Tomas SvenIngmar.
16 april Den 14 april drog en kraftig 
snöstorm fram över trakterna med en 
vindstyrka på drygt 20 sek/m. På 
Hanö fyr uppmättes ända upp till 26 
sek/m i byarna samtidigt som snön 
vräkte ner. Alla tänkbara resurser fick 
sättas in för att klara vägarna från de 
rykande snöberg som tornade upp sig. 
Otaliga var de dikes och fastkörning
ar runt om även stora tågförseningar. 
Varken i Sverige eller Danmark kan 
man i väderstatistiken hitta någon 
motsvarighet till årets april, åtmins
tone inte under 1900talet, enligt me
teorologerna. Kylan håller i sig och 
med den nya snöoväder.
29 april Broilerkyckling pr kg 5:70, 
gräddost pr kg 9:55, potatis pr kg 1:95, 
kassler pr kg 17:50, kaffe ½ kg 4:95.
  Bussresa till Spanien, 22 dagar, 
1.290:
  Djupekås sjömansvårdssyförening 
firar sin 40åriga tillvaro med hög
mässo besök i Mjällby kyrka och efter
följande samkväm i församlingshem
met. Syföreningen som bildades i 

februari 1926 hade en manlig initiativ
tagare, framlidne djupekåsskepparen 
Nils Mattsson som lyckades intressera 
en skara damer i Djupekås för den 
goda sakens skull. De har skickat gå
vor och pengar till de svenska sjömän
nen som firat julen i främmande länder 
och hamnar och som genom gåvorna 
fått julhälsning hemifrån.
9 maj Inte sedan snapphanarnas tid 
har väl Mostamarken i Hosaby varit 
föremål för ett sådant knallande som 
det var under söndagen. Då invigde 
nämligen Listerlandets jaktskytteklubb 

sin skeetbana. Invigningen ute i den 
säreget vackra hosabyskogen inleddes 
med att klubbens ordförande direktör 
Harry Persson, Hosaby, hälsade väl
kommen. Därefter hölls invigningstalet 
av Mjällby kommunalnämnds ordfö
rande Bengt Thomasson, Istaby, sedan 
vidtog omfattande skjuttävlingar. Di
rektör Harry Persson tackade sedan 
alla som dragit sitt strå till stacken. 
Första blomsterkvasten överräcktes till 
Bengt Thomasson. Övriga som tacka
des med blommor var Reid Persson 
och Knut Borgqvist, Skogshagen. 
Dessa har nämligen nedlagt ett gagne
rikt och intressant arbete. En annan 
eldsjäl har varit minkfarmare Tage 
Nilsson, Mjällby. ”För närvarande är vi 
100 medlemmar”, omtalar klubbens 
sekreterare Per Thomasson, Mörrum. 
Knallar från Getbergets sluttning lock
ade ett stort antal nyfikna till platsen. 

Gudmödrar var farmor Ella Persson och farfar Erland Persson, Axeltorp samt 
mormor Alma Olsson, Stiby. I bakgrunden syns föräldrarna Anita och Sune Pers
son. Foto: Jan Jannesson

Harry Persson överlämnar blommor 
till Bengt Thomasson. Foto: Jan Jan
nesson

”I förra numret av KyrkNytt blev 
tyvärr de två sista namnen under 
fotot om sömnadskursen i Mjällby 
omkastade. Den rätta ordningen på 
namnen ska vara: Naimi Larsson 
och Marta Larsson”. 
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Att välja fadder

Att vara fadder är ett 
livslångt uppdrag. En 
fadder ska vara beredd 
att ge sitt fadderbarn av 
sin tid och omsorg. Att 
ge sitt barn en fadder är 
att ge barnet en vuxen 
vän för hela livet.

D opet är en av de största 
högtiderna i vår kyrka. 
Dopet för oss in i Kristi 

Kyrka. Dopet är en början på gemen-
skapen i Guds familj och växandet i 
tro. Att ge sitt barn en fadder är en 
livslång påminnelse om dopets gåva 
och glädje. Det är också att dela med 
sig av sin glädje över barnet. 

“Och jag är med er alla 
dagar till tidens slut” 
Det löftet är knutet till dopet. Gud lo-
var att med sin närvaro vara ett livs-
långt stöd för den döpte. Det är ett er-
bjudande och en möjlighet för alla 
som så önskar.

F adderns uppgift är att på-
minna barnet och föräldrar-
na om dopet och dopets 

innebörd. Faddern kan uppmärksam-

ma sitt fadderbarn på dopdagen och 
andra bemärkelsedagar, t.ex. födelse-
dagar, namnsdagar eller när något spe-
ciellt har hänt. En viktig uppgift är att 
be för barnet.

D en som blir fadder ska 
vara beredd att ge av sin 
tid och sin omsorg till 

fadderbarnet. Faddern får vara delak-
tig i föräldraskapets glädje och svårig-
heter. Det är viktigt att du som föräld-
er känner att ditt barns fadder kan vara 
en förebild för ditt barn. Särskilt när 
barnet blir lite äldre kan det vara vär-
defullt att ha en vuxen vän som visar 
särskild omtanke om barnet. Att ha en 
närstående vän eller släkting som har 
extra omsorg om ditt barn kan också 
vara ett stöd för dig som förälder.

F adderskapet innebär inte 
att faddrarna ska ge sitt fad-
derbarn dyrbara gåvor vid 

dopdagar och födelsedagar. För länge 
sedan var det viktigt att försöka få väl-
bärgade människor till faddrar åt sitt 
barn - de skulle ju ta ekonomiskt an-
svar för barnet om föräldrarna dog. 
Denna sed är borta sedan lång tid, och 
har inget att göra med fadderuppdra-
get i vår tid.

Lång tradition
Att den som ska döpas har en fadder 
är en mycket lång tradition. Redan 
från 200-talet finns beskrivningar av 
detta. Faddern skulle då gå i god för Foto: Patrik Carlsson



någon av bönerna vid dopet. Vid dop-
samtalet eller senare kan ni meddela 
dopprästen om någon av faddrarna vill 
läsa. Det är ett sätt för faddrarna att 
aktivt delta vid sitt fadderbarns dop.

Publicerat med tillstånd från Verbum förlag, 
Stockholm

dopkandidatens ärliga avsikter och bi-
stå församlingen i undervisningen. 
När barndop blev vanligt, fick faddern 
svara på de frågor som riktades till 
barnet som skulle döpas. Faddern 
övertog då uppdraget att ge barnet en 
kristen uppfostran.

U nder medeltiden ansåg 
man att bandet mellan 
fadder och fadderbarn 

var så starkt, att de skulle betraktas 
som släktingar. Efter reformationen 
ville man fortsätta med “den goda och 
christeliga seden” med faddrar. Det 
stadgas då även att kyrkoherden skulle 
underrättas om vilka som kallats till 
faddrar och att deras namn skulle skri-
vas in i kyrkoboken.

F rån 1600-talet till slutet på 
1800-talet fanns en förma-
ning till faddrarna i dop-

ritualen att “tillse att det (barnet) upp-
växer i dygd och Herrens fruktan”. 
Faddrarna måste vara närvarande vid 
dopet och åtog sig att svara för barnet. 
Fadderns uppgift att ansvara för bar-
nets kristna uppfostran blev mindre 
framträdande när skol- och konfir-
mationsundervisningen fick fastare 
former.

I dag anser många att fadder-
skapets betydelse ökar. Visserli-
gen är det en frivilig uppgift att 

vara fadder, och det innebär inga juri-
diskt bindande förpliktelser. Många 
ser ändå uppgiften att vara fadder som 
en viktig sak idag.

Vem ska vi välja?
Som fadder kan ni välja en vän eller 
släkting till familjen som ni har för-
troende för. Den som ni utser till fad-
der ska vara själv vara döpt, helst 
också konfirmerad, men det viktigas-
te är att den tilltänkta faddern är be-
redd att ge ert barn av sin tid och om-
sorg. Ni kan välja faddrar tidigt, och 

det är bra om faddern/faddrarna kan 
vara med redan vid dopsamtalet. Ni 
kan även utse faddrar i efterhand. 
Kontakta i så fall oss i församlingen.

Att välja faddrar åt sitt barn innebär 
inte att man väljer vem som ska bära 
barnet vid dopet. Barnet kan bäras 
till dopet av en förälder, släkting eller 
någon av faddrarna.
Faddrarna (och även föräldrarna) kan 
läsa någon av bibeltexterna eller be 
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Om du undrar över något som gäller vid 
val av faddrar är du välkommen att 

kontakta kyrkoherde Patrik Carlsson,  
tel. 0456-566 01, eller komminister 

Solveig Wollin, tel.0456-566 02.

Foto: PMB Media & Design



18

Torsdagsträffar
i Mjällby församlingshem

Torsdag 11/2 kl. 14.00
Listergänget spelar och sjunger

Torsdag 10/3 kl. 14.00
Knut och Johns duo från Österlen under-

håller
Torsdag 14/4 kl. 14.00

Torsdagsträffens utfärd. Mer info kommer!
Torsdag 12/5 kl. 14.00

”Majas alfabetssånger”, Barnkören, Maria 
Duvald och Marie Nilsson underhåller

Torsdag 9/6 kl. 14.00
Program meddelas senare!

Anslagstavla

Vi behöver dig!
Besöksgruppen= Diakonigruppen, 
är en del av Mjällby församlings diako-

nala arbete. De gör en enorm insats bland 
sjuka och ensamma.

Vill du vara med och hjälpa till i denna 
viktiga verksamhet är du välkommen att 

höra av dig till diakoniassistent Marie 
Nilsson på tel. 0456-566 03. 

Vi ser verkligen fram emot ett samtal från 
dig!

Nytt gravskick

Sedan en tid finns godkännande för ett 
nytt gravskick  på Mjällby kyrkogård. 
Gravskicket benämns kistgravlund 

och är kistbegravningens motsvarighet till 
askgravlund. 

Efter beslut om kostnader och bestäm-
melser, som kommer  att föreslås av kyr-
kogårdsutskottet i vår, är det nya grav-
skicket  tillgängligt för användning.

Kykogårdsutskottet i Mjällby församling

Ebbe Södergren ordf.

Kom ihåg! 
Laxmiddag

den 20 mars kl. 11.00
Gudstjänst i Ysane kyrka, medverkande  

Solveig Wollin, Yganokören.
Fasteinsamlingen avslutas.

Laxmiddag i Ysane församlingshem,
anmälan till pastorsexpeditionen

tel. 500 21 senast 16 mars

Välkommen! Lutherhjälpsgruppen
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Leo Evert Lindhe, Djupekås 10/10
Lars Axel David Widerberg, Markasträtet 10/10
David Okyie Okosun, Hällevik 11/10
Lars William Clarino Lindeqvist, Lörby 18/10
Ziva Enniz Hel Pilthammar, Hällevik 23/10
Kaspian Inge Tony Jönsson, Hörvik 25/10
Alva Sonja Cecilia Hermansson, Mjällby 15/11
Joel Kevin Josef Bellerström, Rottne 15/11
Theo Arvid Knut Arvidsson, Nogersund 21/11
Sven Mattis Persson, Mjällby 22/11
Malin Lo Vilda Persson, Mjällby 28/11
Saga Gunborg Lone Engström, Tejnabacken 5/12
Jan Lukas Princz, Mjällby 5/12
Idun Ingrid Penelope Sjöblom, Mjällby 13/12
Ted Rufus Yeats, England 27/12

Dop
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Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2016
Redaktionen: Marcus Bernhardsson, Emelie Hellsten,  
Birgit Larsson och Anette Olofsson. 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson
Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.
Tryckt på miljövänligt papper.

Klara Knutsson och Robin Olsson, Hällevik 17/10
Chatrin Karlsson och Magnus Holst, Siretorp 21/11

Vigsel

Evy Kallenberg, Mjällby 9/10
Lasse Gustafson, Mjällby 21/10
Knut Johnsson, Pukavik 23/10
Nanna Eliasson, Nogersund 28/10
Siv Nilsson, Hosaby 5/11
Majken Olsson, Mjällby/Krokås 6/11
Göran Steen, Mjällby 13/11
Hasse Nilsson, Hörvik 18/11
Anna-Greta Hofflander, Sölvesborg 20/11
Bo Göransson, Hällevik 20/11
Johnny Albinsson, Sölvesborg 26/11
Annie Nilsson, Sandviken 27/11
Ann-Charlotte Olausson, Mjällby 11/12
Karl-Gustaf Mattisson, Sölvesborg 16/12
Rune Karlsson, Norjeby 16/12
Gertrud Levinsson, Nogersund 17/12
Gerd Kjerstensson, Norjeby 22/12
Bertil Rydberg, Norjeby 23/12
Inga Ericsson, Hörvik 30/12

Önskar du besök eller vill prata med någon? 
Ring Diakoniassistent Marie 566 03

Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax   504 61
Präster
Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01
Solveig Wollin, komminister 566 02
Barn och ungdomsverksamhet 
Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06
Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08
Diakoniassistent 
Marie Nilsson 566 03
Kyrkomusiker
Maria Duvald 566 04
Bo Knutsson 566 05
Församlingsvärdinna
Åse Balkestam-Berglund 566 07

Kyrkvaktmästare, Mjällby  
tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40
Nils-Erik Eriksson 566 11
Hans-Peter Eriksson 566 12
Alexander Karlsson 566 13

Kyrkvaktmästare, Ysane
tel.tid må-fr 9.00-9.30 566 50 
Lars-Åke Persson 566 14
Mjällby kyrka 566 43
Mjällby församlingshem 566 70
Stenlängan Mjällby 566 60

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby
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Mixi Print AB, Olofström

Torsdag 11/2
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Listergänget 

spelar och sjunger.
Söndag 14/2  Första söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst med dop, Patrik Carlsson.
Torsdag 18/2
18.30  Mjällby församlingshem, Bygdehistorisk afton, Jimmy 

Juhlin Alftberg, Blekinge museum, föreläser om 
ärkebiskopsborgen i Åhus efter utgrävningarna 2007-
2010, arrangör Lekmannakåren. 

Söndag 21/2  Andra söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
Söndag 28/2  Tredje söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Onsdag 2/3
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Fredag 4/3
18.00  Stenlängan i Mjällby, Världsböndagen, program från 

Kuba: ”Ta emot barnen – ta emot mig”, kaffe.
Söndag 6/3  Midfastosöndagen
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst med drama, Solveig 

Wollin, barnkör och Musikalgruppen. 
Torsdag 10/3
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Knut och 

Johns duo från Österlen.
Söndag 13/3  Jungfru Marie bebådelsedag
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Torsdag 17/3
18.30  Mjällby församlingshem, Bygdehistorisk afton, ”Sillen 

i vår kulturhistoria”, fil.dr. Leifh Stenholm, arrangör 
Lekmannakåren. 

Söndag 20/3  Palmsöndagen
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin, Yganokören, 

Fasteinsaml. avslutas, laxmiddag med underhållning i 
Ysane församlingshem, anm. till pastorsexp tel. 500 21 
senast 16/3.

Torsdag 24/3  Skärtorsdagen
19.00  Mjällby kyrka, Skärtorsdagsmässa, Patrik Carlsson.
Fredag 25/3  Långfredagen
10.30  Mjällby kyrka, Långfredagsgudstjänst, Solveig Wollin, 

Kyrkokören. 
18.00  Ysane kyrka, musikandakt, Solveig Wollin. 
Söndag 27/3  Påskdagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören.
Måndag 28/3  Annandag påsk
11.00  Ysane kyrka, mässa, Patrik Carlsson, Viktoria Persson – 

sång.
13.45  Hanö Missionshus, gudstjänst, Patrik Carlsson, Viktoria 

Persson – sång, kaffe.

Söndag 3/4  Andra söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
18.00  Mjällby kyrka, konsert: ”Från operett till musikal”, 

Sölvesborgs musikkår, Maria Knutsson, Rolf Nilsson, 
Yganokören, Ungdomskören. 

Onsdag 6/4
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 10/4  Tredje söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 14/4
 Torsdagsträffens utfärd.
Söndag 17/4  Fjärde söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
Lördag 23/4
11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Patrik Carlsson.
Söndag 24/4  Femte söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst med musikal, Patrik 

Carlsson, Barnkören och Musikalgruppen, utdelning 
av ”Bibel för barn” till barn födda 2010.

Söndag 1/5  Bönsöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin. 
Onsdag 4/5
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Torsdag 5/5  Kristi himmelsfärds dag
10.00  Mjällby kyrka, koraler från kyrktornet.
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson, Axel 

Carlsson – trumpet.
Söndag 8/5  Söndagen före pingst
18.00  Ysane kyrka, mässa, Patrik Carlsson, Ungdomskören.
Torsdag 12/5
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Barnkören 

sjunger ”Majas alfabetssånger” med Maria Duvald och 
Marie Nilsson.

Lördag 14/5  Pingstafton
18.00  Mjällby, helgmålsbön vid minneslunden, Solveig 

Wollin, Anna Tenten – tvärflöjt.
Söndag 15/5  Pingstdagen 
16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Solveig Wollin, 

körsångare från Mjällby och Sölvesborg, gemensam 
gudstjänst med Sölvesborgs församling.

Söndag 22/5  Heliga trefaldighets dag
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson. 
Söndag 29/5  Första söndagen efter trefaldighet         
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin. 
Söndag 5/6  Andra söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 9/6
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, program 

meddelas senare.

Kalendarium

Våren 2016

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


