
HÖSTMÖTE den 10 sept. 2014 i Storstugan 

 

Höstmötet inleddes med att föreningens ordförande välkomnade alla medlemmar och ett speciellt 

välkommen riktades till kvällens föredragshållare Lennart Palm från Lerum.  

Lennart visade bilder och berättade med inlevelse om ”Adel i gravvalv”. Han visade på hur olika in-

tresse från olika stift lett till att gravvalv allt ifrån önskats nedbrända och förstörda till stift där man 

ordentligt värnat om historien kring och bevarandet av de rester av tidigare gravar, kistor och annat i 

gravvalv i olika kyrkor runt om i Sverige. 

Inledningsvis var jag/vi spänd/a på vad det kunde finnas att berätta om dessa mycket gamla rester 

från tidigare gravsättningar av såväl adel som vissa framstående personer i vårt land. 

Alla dagens ung. 40 mötesdeltagare lyssnade spänt och intresserat av vad Lennart hade att berätta 

och han trollband deltagarna med sitt lättsamma och jovialista förhållningssätt till detta egentligen 

allvarliga ämne. Han redovisade exempel på HUR en del stift och kyrkoherdar helt ställer sig av-

visande till att lägga medel på att utforska och bevara dessa historiska kvarlämningar till att visa hur 

EN DEL stift och församlingar insett vikten av utforskande, upprustande och bevarande av dem. 

Med fina belysande bilder gav han en historisk exposé kring vissa adelssläkters tidigare medlemmar 

och hur deras gravar och kistor fått förfalla eller behållit sig relativt intakta och numer att antikvariskt 

behandla dem för att framtidens personer skall få del av dem och historien kring dem också. 

Avslutningsvis besvarade han frågor kring ämnet från mötesdeltagarna. 

Efter föredraget och frågestunden avslutades mötet med att inta kaffe och fralla, till en kostnad av 50 

kr per person, under det att fd ordföranden Marianne Nilsson berättade om kommande aktiviteter i 

föreningen så som Skördefesten och Julmarknaden och behovet av medlemmar som ställer upp och 

bemannar våra bord på de aktiviteterna. Hon skickade därför runt listor för att anteckna sig på när de 

kan ställa upp med sitt deltagande i och på de olika aktiviteterna. 

Mötet avslutades ung. kl. 21.00 

 

Bilder från mötet kommer att komplettera ovanstående text senare. 

Kenneth Thulin 2014-09-10 


