Program — våren 2019
Kyrkoarkitekten Helgo Zettervall i Linköpings stift med omnejd
Helgo Zettervall var det sena 1800-talets främste svenske arkitekt. Inte minst som förnyare
inom kyrkobyggnadskonsten. Föredraget kommer behandla hans arbeten för Linköpings
domkyrka, Matteus nya kyrka i Norrköping sett i ljuset av hans allmänna arkitektoniska och
teologiska hållning.
Föredrag av FD Anders Bodin, Kungliga Tekniska Högskolan
Anders Bodin disputerade i Arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska Högskola i juni 2017
på en avhandling med titeln Helgo Zettervalls arkitektur.
Måndagen den 11 februari 2019 kl 19.00

Årsmöte
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Handlingar kommer att finnas på plats.
Måndagen den 4 mars 2019, kl 18.00
Därefter föredrag.

Djävulsstriden i Dagens Nyheter 1909
Vem dominerar och dirigerar samhällsdebatten? I det här fallet en mäktig tidning som blåser
upp frågan om djävulen och ställer präster och andra kyrkliga företrädare till svars. Alltmedan
det vardagliga kyrkliga arbetet handlar om andra saker. Vem bestämmer hur viktig djävulen
är? Debatten var stockholmscentrerad men hade också anknytning till Linköpings stift.
Föredrag av Biskop em TD Sven Thidevall
Måndagen den 4 mars 2019, kl 19.00

En kyrkoantikvarisk undersökning av stiftets boksamlingar
I sakristior och på kyrkvindar förvaras hyllmeter efter hyllmeter med böcker som samlats sedan
århundraden. Kunskapen om vad som gömmer sig i de enskilda kyrkorna är i stort sett obefintlig, och i församlingarna råder stor osäkerhet om hur böckerna ska hanteras för att inte brytas
ner av fukt, mögel och skadedjur. I ett nu pågående projekt inventeras och bedöms det kulturhistoriska värdet i samlingarna. I föredraget presenteras projektet. Det ges också flera exempel
på fynd som gjorts, och projektets betydelse för framtida forskning skisseras.
Föredrag av FD Martin Kjellgren
Måndagen den 1 april 2019, kl 19.00
___________________________________________________________________
Plats för föredragen: Gamla Domprostgården, Borggårdsgatan, Linköping,
Entré: Fri entré för medlemmar, övriga 100 kronor.
Efter föredragen, enkel samvaro för sällskapets medlemmar.
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