GOTLANDS KYRKOHISTORISKA SÄLLSKAPS PUBLIKATIONER

Kyrkornas ö. Årsbok 2011 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap
Artiklar med olika författare på två olika teman inom områdena 24:e stiftshistoriska symposiet
och den Gotländska landskyrkan.

Skriftserie nr 1:
Led, milda ljus.
Erland Olsson berättar om sitt liv, 2011
Knappast någon har en sådan erfarenhet av det gotländska - och svenska - kyrkolivets
skiftningar som Erland Olson. Född in i Missionsförbundet, i fyrtio år präst i Svenska kyrkan
och till sist engagerad medlem i den romersk-katolska Kristi Lekamens Församling i Visby.
Därtill hela livet tänkande och skrivande kring sin egen troserfarenhet och om hur den
Allmänneliga kristna kyrkan kan förstås och gestaltas i vår tid.
När nu denna festskrift till Erland Olssons 90-årsdag kommer ut som första nummet i
Gotlands kyrkohistoriska sällskaps nya skriftserie blir det med en bok som till var och en kan
förmedla inte bara ett stycke levande kyrkohistoria utan också nya insikter i trons väsen och
inte minst glädje över Skapelsens skimrande möjlighet!

Skriftserie nr 2:
Glimtar från gotländskt kyrkoliv av Bengt Stolt, 2012
Bengt Stolt skriver om det kyrkliga livet på Gotland med tonvikt på kvartsseklet 1945-1970.
Boken innebär något närmast unikt: en närläsning av kyrkohistorien i det lokala
sammanhanget sett igenom en engagerat men också kritiskt temperament. Här ges därför
många nycklar också till förståelsen av kyrkan på Gotland av idag.

Kyrkornas ö.
Årsbok 2012-2013 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap.
Artiklar med olika författare.

Skriftserie nr 3:
Haquin Spegel - en antologi, tryckt 2014
I samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap och Stiftshistoriska sällskapet i
Linköping 2014
Haquin Spegel, 1645-1714, ärkebiskop och biskop i Skara och Linköpings stift. På Gotland
hade han tjänst som superintendent. Fyra stiftshistoriska föreningar har gemensamt gett ut
en bok om denna färgstarke teolog. Den 17 april 2014 var det 300 år sedan han avled i
Uppsala. Boken är därmed en slags jubileums- och minnesbok över denne betydelsefulle
och mångfasetterade biskop.

Skriftserie nr 4:
På Kristi uppdrag
en vänbok till Tore Furberg, tryckt 2014
Tore Furberg var biskop i Visby stift mellan 1980 och 1991. Till hans 90 års dag publicerades
denna bok som visar på hans livsgärning som varit viktig inte bara för Visby stift utan för
Svenska kyrkan som sådan, främst genom hans engagemang för mission och ekumeniken.

Skriftserie nr 5:
Att göra Guds ord verkligt
En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt, tryckt 2016
Biörn Fjärstedt var biskop i Visby mellan 1991 och 2003. Till hans 80 årsdag publicerades
denna bok som uppmärksammar den stora spännvidden i hans arbete för denna kyrkans och
den kristna trons fortlevnad, men också alldeles särskilt platsen för hans biskopsgärning,
Gotland.

Skriftserie nr 6:
Visby, världen och Guds rike
Dominikanernas tid på Gotland, tryckt 2018
I den tidiga gotländska kyrkohistorien är Dominikanorden ett betydelsefullt inslag. Ordo
fratrum praedicatorum, predikarbrödernas orden, vanligen benämnd efter grundaren den
helige Dominicus stadfästes av påven 1216. Redan efter ett drygt ett decennium möter vi
den på Gotland. Visby blev därmed den första plats i den tidens svenska kyrkoprovins, där
orden etablerades. Mot denna bakgrund arrangerade Gotlands kyrkohistoriska sällskap ett
seminarium 2016, denna bok utgör en dokumentation av de föredrag och samtal som
förekom under seminariet. Till detta fogas en artikel om dominikanernas predikoverksamhet
med perspektivet vidgat utanför Gotlands gränser.

Skriftserie nr 7:
Peter Gotlänning och Kristi brud : 1200-talsförfattaren Petrus de Dacia om kärlek,
könsroller och vardagsliv, av Nils Blomkvist tryckt 2019
Dominikanerorden stadfästes av påven 1216. År 2016 uppmärksammande Gotlands
kyrkohistoriska sällskap detta med symposiet Visby, världen och Guds rike - Dominikanernas
tid på Gotland som även blev en bok i sällskapets skriftserie, se ovan. Både under symposiet
och i den efterföljande boken bidrog professor emeritus Nils Blomqvist med ett porträtt av
den gotländske dominikanbordern Petrus De Darcias liv och verk, sedda i skenet av nyare
forskning. Det framkom samtidigt att de rö han framlade var dragna ur ett större arbete som
denna medeltidsspecialist redan hade ägnat många år åt vilka vi fåt ta del av i denna bok.

Skriftserie nr 8

Gåvor av händers verk av Wiveka Schwartz, tryckt 2019.
Under mitten och senare delen av 1800-talet bildades på Gotland många kyrkliga
syföreningar för att bistå organisationen, behövande och sockenkyrkor. Då församlingen inte
hade råd att införskaffa inventarier till kyrkan kunde syföreningen bidra. Boken beskriver hur
gamla och unga, mest kvinnor, arbetade tillsammans och lyckades skapa så mycket
värdefullt. Boken presenterar också många av de kyrkliga föremål som skänkts av
syföreningarna till kyrkorna. Två stora utställningar - 1980 och 1993 – uppvisade bredden av
syföreningarnas alster.

