Finnerödja kyrka

Finnerödja kyrka. Okänd fotograf.

Skara stift
När man närmar sig Finnerödja från Mariestadshållet ser man den vita kyrkan på en liten
höjd. Här handlar det inte om kyrkan mitt i byn utan snarare om en kyrka mellan den gamla
byn som låg vid Paradistorg och det nya samhället som växte fram runt järnvägsstationen i
början på 1900-talet.
Finnerödja församling tillhörde från början Skara stift. Stiftet grundades av den svenske
konungen Olof Skötkonung 1015 och var det första i Sverige. Från början omfattade stiftet
hela Götaland samt Värmland. När Linköpings stift bildades 1139 fick Skara avstå en stor del
av Götaland. Kvar blev bara Västergötland och Dalsland samt Värmland. När Gustav Vasas
son Karl blev hertig över bl.a. Värmland och Vadsbo härad ville han avskilja sin del av Skara
stift till ett eget kyrkligt område. Han inrättade Mariestads superintendentur 1580 och Mariestad fick en egen domkyrka i slutet på 1500-talet. År 1646 flyttades superintendenturen till
Karlstad och Vadsbo härad kom att tillhöra Karlstad stift i 12 år. Genom ett byte 1658 flyttades Dalsland till Karlstad och Vadsbo härad återgick till Skara stift. På nyårsdagen 2014
överfördes Finnerödja till Bodarne pastorat och tillhör därmed numera Strängnäs stift.

Mosjö (Mosås) kyrka
En kyrka som verkar ha haft betydelse för Tivedsborna långt tillbaka är Mosjö kyrka söder
om Örebro. Kyrkan är från 1100-talet. I Laxå bruksarkiv finns en intressant anteckning. Där

står att ”Tivedsfolkets första kyrka varit i Mosås”. Där hade de särskilda bänkar reserverade i
kyrkan under många, många år. I ett sockenstämmoprotokoll från 1814 står att nytt virke till
fönstren i Mosås kyrka bör forslas med kyrkskjutsarna från Tiveden. Samma år finns en
anteckning om kyrkoresor från Finnerödja till Mosjö vid första tjänliga vinterföre. Märkligt
att det ordnades kyrkoresor till Mosjö på 1800-talet eftersom Finnerödja haft en egen kyrka
sedan åtminstone 1600-talet.

Ramundeboda kloster
Vid Bodarne på gränsen mellan Svears och Götars rike har det sedan urminnes tider funnits en
rastplats och ett andningshål för de som färdades genom de mörka och farliga Tivedsskogarna. Här låg för länge sedan ett själahus där kung Valdemar med följe stannade till på Midsommarafton 1275. Omkring år 1400, något exakt årtal går inte att få fram, anlades ett kloster på
denna plats. Klostret tillhörde S:t Antonius orden som var en hospitalorden med inriktning på
att hjälpa sjuka och fattiga. Munkarna som kallade sig för Tivedsbröderna såg som sin uppgift
att hålla gäststugor och tavernor åt Tivägens resenärer. Under reformationsriksdagen i Västerås 1527 fattades beslut om att förstatliga kyrkornas och klostrens överflödiga egendom och
kungen gjordes till kyrkans överhuvud. Gustav Vasa påbörjade nu en hänsynslös konfiskation
av främst klostrens egendom. Ramundeboda kloster fick visserligen ett par års respit men
1529 drabbades även detta kloster och munkarna fördrevs från platsen. Klostrets livslängd
blev alltså bara drygt 100 år. Efter att klostret upphört fick folket i bygden långt till närmsta
kyrka. De fick antingen ta sig till Hova på Västgötasidan eller till Viby på Närkesidan.

Bodarne pastorat
I slutet på 1500-talet började alltfler bosätta sig i trakten av Bodarne och det som senare
skulle bli Finnerödja socken. Många av de boende tyckte att kyrkvägen var i längsta laget.
När Gustav Vasas son Karl blev hertig över området vände sig folket i bygden till honom för
att klaga sin nöd och de begärde att få en egen kyrka. Hertig Karl hörsammade deras önskan
och i ett öppet brev den 20 augusti 1587 inrättar hertig Karl en ny församling i Tiveden,
Bodarne pastorat.
I brevet står bl.a. "Våra undersåtar, som bo på Tivägsboderna, hava långt till kyrkan och
sällan får höra predikan och Guds ords förkunnelse, varföre de åstundat och begärt att Vi vilja
förordna dem en predicant närmare vid handen. Därföre ha Vi deras begäran och välfärd i den
måtto nådigast ansett och förordnat dem denne predicant Herr Anders Hare, vilken som sitt
tillhåll där strax hos Boderna behålla skall och haver Vi till prästebol nådigast inrymt och
efterlåtit honom det lilla hemmanet Hallen, som en knekt bor uppå till att bruka och besitta
fritt från alla utgifter samt till nådigt underhåll tre pund spannmål*, halvparten vid Viby och
halvparten vid Hova av kyrkotionden, som där i kyrkohärbärge falla kan. Desslikes all den
tionde, som av efterskrevne hemman, vilka till samma församling ock lyda skola, årligen
utgöres kan."
*Tre pund spannmål är ca 13 tunnor, 1 tunna = 146,6 liter torr vara
I brevet uppräknas 27 gårdar som förut tillhört Viby och Hova församlingar. Dessa gårdar
kom nu att utgöra det nya pastoratet och inte mindre än 17 av dem låg inom nuvarande
Finnerödjas gränser. Av dessa 17 gårdar fanns en i Finnerödja, fyra i Torpaskogen, fyra i
Paradishult, två i Walseboda och en i vardera Bråten, Vallsjö, Ramsnäs, Barrud, Torpet och
Slidzbool. Pastoratet var sannolikt mycket fattigt för efter två år utfärdade Hertig Karl ett nytt
brev där han skriver "att eftersom Halla prästegäll är ringa och svagt till att underhålla sin

kyrkoherde, har hertigen tillerkänt kyrkoherden i Halla en löneförbättring på 6 tunnor
spannmål".
Det gamla klosterkapellet kom nu åter till nytta och prästen kunde hålla sina gudstjänster där
för både folket på trakten och för de resande på Tiwägen. Bodarne pastorats historia verkar
dock ha blivit ganska kortvarig för någon gång under de första årtiondena på 1600-talet blev
det en kapellförsamling under Viby i stället. En anledning till att pastoratet försvann kan ha
varit att det var svårt att få tag på någon präst som var villig att bosätta sig där. Folket i trakten
beskrevs vid den här tiden som barbariskt och ogudaktigt. De fruktade varken Gud eller
människor och kom sällan till kyrkan.
Det blev nu prästerna i Hova och Viby som fick turas om att komma till Bodarne för att hålla
gudstjänst var fjärde söndag. Klosterkapellet försvann någon gång mellan 1626 och 1641 och
därefter hölls gudstjänsterna i en stor sal i den s.k. Munkastugan i Bodarne. Tyvärr hörde det
till vanligheten att prästen aldrig dök upp till gudstjänsten, för den ene förlitade sig på att det
var den andres tur och vice versa. Det förde med sig att barndop och andra kyrkliga
förrättningar inte kunde hållas när det var tänkt. Folket i trakten och särskilt de på
Västgötasidan började snart tröttna på denna tingens ordning och vände sig till biskopen i
Mariestad för att få tillstånd att bygga ett eget kapell. Mer om det lite längre fram. Först några
ord om ett annat kapell, som kan ha funnits i trakten.

Rösans medeltidskapell
Enligt vad som berättats ska en kyrka ha legat i närheten av gården Rösan i Finnerödja men
ingen vet i så fall när den har funnits där. En man vid namn Johannes Eriksson född 1839 och
som själv bodde i Rösan, påstod att han med egna ögon hade sett grundmuren till detta kapell.
Han påstod att norra stenmuren på den byggnad som låg där under hans levnad utgjorde södra
delen av den gamla kyrkans mur. Resten av de gamla murarna skulle Johannes ha plockat
ihop till en stenmur. Det som styrker denna berättelse om att en kyrka kan ha funnits där är att
Rösan ligger nära byn Kyrkhävden. Namnet Kyrkhävden är av gammalt datum och själva
namnet antyder att det kan ha något samband med en kyrka. Man vet också att det fanns ett
kaplanboställe i Kyrkhävden fram till 1691. Kaplan var en äldre benämning på präst vid ett
kapell eller medhjälpare till kyrkoherde. På Nordens äldsta tryckta karta från 1539 finns en
kyrka angiven norr om Hova kyrka och det kan tolkas som om det är just Rösans kapell.
Några andra kyrkor i närområdet var inte byggda då. Mer uppgifter än så här går för
närvarande inte att få fram.

Finne-Rijans kapell på Tiwägen
Finnerödjaborna fick sitt begärda tillstånd av biskopen i Mariestad och en träkyrka byggdes
på Finneryerna omkring 1630, några meter söder om den plats där den nuvarande kyrkan
ligger. Platsen var väl vald i korsningen mellan den gamla eriksgatan (sedermera rikssexan)
och Skagersholmsvägen mot Värmland. Det finns inget dokument som exakt anger byggåret
men en man vid namn Jöns i Backgården vittnade 1653 om att kyrkan hade börjat byggas
ungefär 25 år tidigare. I en reseskildring från 1648 berättas om "Finneri kyrkan" som är belägen i en liten by mitt i skogen. Om byggåret är lite ovisst så finns det desto klarare besked om
hur kyrkan såg ut genom en teckning från 1671, förvarad på Statens Historiska Museum.
Kyrkan var timrad och spånbeslagen med ett litet spånslaget blindtorn ovanpå takåsen. Även
taket var belagt med spån. Bredvid kyrkan stod en mindre, öppen klockstapel. Finnerödja-

bygden hade sedan gammalt tillhört Hova pastorat och det blev nu prästen i Hova som varannan söndag kom till Finnerödja för att hålla gudstjänst i den nya kyrkan.
I mitten på 1750-talet väcktes frågan om att bygga en ny kyrka eftersom den gamla började
bli för liten och dessutom var den i dåligt skick. I ett avsyningsprotokoll från 1753 finns
mycket detaljerade uppgifter om hur kyrkan då såg ut och i vilket skick den var. Här följer ett
utdrag ur protokollet. Kyrkan var: "inom väggarna 19 alnar (en aln = 0,594 m) lång, 14½ dito
bred och 5½ alnar hög, med en fensterluft å södra och två å norra sidan samt en på västra
gaveln; med 14 oinbyggda bänkerum på södra och på norra sidan 13 oinbyggda och 3 inbyggda stolrum; utan choret, som finnes vara 11 alnar långt och 10 dito brett och 5½ dito högt; på
södra två och på den norra sidan en fensterluft, samt på vardera sidan 3 innebyggda stolar,
allesammans mycket trånga och obekvämliga; till tak och väggar så alldeles förfallen, att
södra väggen och tornet i synnerhet lutar till stundeligt fall och varpå vidare reparationer vore
en fruktlös möda. Gången med det övriga golvet under stolarna av tegelsten, som dock till
större delen är bristfälligt, tvenne alnar bred".
I avsyningsprotokollet kan man också läsa att altaret var gjort av trä med en träskiva ovanpå
och att altarringen, som här kallades disken, var bristfällig och så liten att högst 10 personer
fick plats runt den vid nattvarden. Predikstolen fanns på den norra sidan och ansågs något för
liten. Om innertaket står att det var målat men att det börjat ruttna på grund av väta. I taket
hängde två mässingsljuskronor ner. På västra sidan inne i kyrkan fanns en läktare med 5 bänkar och dit ledde en liten trätrappa. På kyrkans södra sida fanns ett tillbyggt vapenhus som
också det börjat ruttna. Vid östra gaveln låg den tillbyggda sakristian och under den fanns en
liten källare där nattvardsvinet förvarades. Sakristian var så förfallen att saker som förvarades
där t.ex. prästens skrud skulle ta skada om de inte blev flyttade. Tillägas kan att kyrkan helt
saknade uppvärmning och det var nog inte så angenämt att sitta där och höra på långa predikningar under vinterhalvåret, dessutom på obekväma och trånga bänkar.

Finnerödja träkyrka byggd omkring 1625 - 1630.

Klockstapeln fick sin första klocka omkring 1665. Den kostade 72 daler och priset antyder att
det var en mycket liten klocka. År 1677 ansåg man sig ha råd att införskaffa en större och det
var den skicklige styckegjutaren Johan Meijer i Stockholm som fick uppdraget att gjuta
klockan. Det finns en uppgift som säger att Meijer fick 6 lispund (ett lispund = 8,502 kg) och
18½ marker gammal klockmalm till hjälp vid gjutningen och förmodligen var det den gamla
klockan som var nersmält för att hålla kostnaderna nere. Den nya kyrkklockan var 47 cm hög
och 64 cm i diameter vid öppningen. Den kostade 364 daler kopparmynt och församlingen
kunde själv betala 140 daler. Den resterande summan skänktes av dåvarande ägaren till
Skagersholm, landshövding Henrik Falkenberg. Han visade även i övrigt stort intresse för
kyrkan och bidrog till kyrkans utsmyckning.

En annan person som visade stor generositet mot den lilla kyrkan var Henrik Falkenbergs
dotter friherrinnan Charlotta Falkenberg på Skagersholm. I en förteckning kan man läsa vad
hon donerade under 1700-talets första hälft. Där finns upptaget:
1. Det nya och bästa altarklädet med duk samt övertyget över pulpeten på altaret av samma
slag som mässhaken.
2. Den nyaste mässhaken och mässkjortan.
3. Silkesklädet som hänger över kalken.
4. Kannan varuti vinet skänkes vid Herrens Hel. Nattvards begående.
5. Den nya håven.
6. Den målade dopfunten och skålen.
7. Fyra stycken ljusstakar, som stå på altaret.
8. Fyra silvererade lampetter, som äro slagne på väggen i choret.
9. Vid högtsalig Hr. Generalmajor Carl Gustaf Cruses, sin kärälskelige Herres hemkomst
ifrån Ryssland (1720) kontant 50 daler kmt.
10. Till den stora klockans inköpande 60 dr kmt.
11. Den nya ljuskronan, som hänger uti choret. Inskriptionen lyder: "Thenna Cronan hafwer
Högwälborna Fru Friherrinnan Thora Charlotta Falkenberg Förärat till Detta Gudshus år
1734."

I början på 1700-talet började Finnerödjaborna tycka att deras kyrkklocka var för liten och
bad därför biskopen och domkapitlet i Skara om hjälp. I skrivelsen stod det att klockan inte
kunde höras tillräckligt långt och det ställde till bekymmer för folk när de skulle inställa sig
till gudstjänsten. Finnerödjaborna ville att en kollekt skulle tas upp för att bekosta en ny och
större klocka. Det dröjde dock ända till 1731 innan en ny kyrkklocka var på plats.
Klockgjutare denna gång var Erik Näsman också han från Stockholm. Klockan vägde nästan
dubbelt så mycket som den gamla, som man behöll, och priset var 356 daler silvermynt.
Klockan var 61 cm hög och 81 cm i diameter vid öppningen.
Den gamla och bitvis förfallna träkyrkan ersattes 1763 av en ny stenkyrka. Träkyrkan fick ett
mindre smickrande slut då den såldes på en öppen auktion den 27 september 1763. Det var en
kornett von Döbeln som var högstbjudande och han betalade 203 daler silvermynt kontant.
Timret fraktades sedan med häst och vagn till Bärsta egendom i Hackvads socken i Närke.
Där användes timret till en ny huvudbyggnad 1775. Byggnaden fick samma form som den
gamla kyrkan. Bärsta gård blev så småningom ombyggd men det gamla kyrktimret lär ska
finnas kvar i huset.

Den nya sandstenskyrkan
När det stod klart efter avsyningen 1753 att den gamla kyrkan behövde ersättas med en ny
vidtogs en del mått och steg. I ett tingsprotokoll från 1753 kan man läsa att ladugårdshusen på
gården Östra Finneryan måste flyttas för att ge plats åt den nya kyrkobyggnaden. I april 1754
påbjöd kung Adolf Fredrik att rikskollekt skulle upptas till förmån för uppförandet av en ny
kyrka i Finnerödja. Kollekten inbringade 899 daler. Man hade nu en grundplåt till kyrkobygget och kunde på allvar börja planera arbetet. På sockenstämman den 1 maj 1755 beslöts
att man skulle köpa två kalkugnar om sammanlagt 72 tunnor väl bränd och avsläckt kalk från
Lugnås kalkbrott. Det var meningen att leveranserna skulle ske vid nyåret 1756 men av någon
anledning blev de fördröjda. Först i januari två år senare kungjordes det i kyrkan att två kalkugnar skulle hämtas i Lugnås en vecka senare. Det behövdes 60 hästar för att forsla hem
denna kalk. Med tanke på dåtidens vägstandard och att vägen bitvis var starkt kuperad, inte
minst vid Hovabacken, behövs det inte mycket fantasi för att inse vilket tungt och mödosamt
arbete det var för både häst och körkarl.

Utdrag från ett Tingsprotokoll från 1753.
Trävirket som behövdes till kyrkbygget hämtades från skogarna runt Korterud och Lindhult.
Den 24 januari 1757 skrev den vikarierande komministern Nils Carlenius i Finnerödja till sin
far prosten Carlenius i Hova att ”församlingsborna kommit överens om att de nästa onsdag
skulle börja hugga och forsla fram det utsynade sågtimret”. Klockaren Erasmus Lindström
övervakade huggningen och antecknade dem som ”förrättade körslor” så att man lättare skulle
se vilka som inte var så arbetsvilliga. Utgifterna för kyrkbygget uppgick till 4 642 daler
kopparmynt. Till det kom en summa på 2 700 daler kopparmynt för målningsarbeten. Även
med dåtidens mått mätt var utgifterna låga. Att kostnaderna kunde hållas nere berodde på att
nästan hela församlingen deltog i arbetet genom dagsverken. Sandstenen som kyrkan är byggd
av bröts nordost om kyrkan och var sannolikt gratis liksom det ovan nämnda timret. Järnet
som behövdes skänktes av brukspatronen på Skagersholm advokatfiskal Arvid Wallenstam.
Utgifter hade man bl.a. för lön till snickare, smeder, murare och andra yrkesmän, de flesta
från Finnerödjatrakten, samt 40 daler silvermynt för kalken från Lugnås.

Gamla riksvägen

1 Uthus Ö Finnerödja

2 Gamla kyrkan

På kartan från 1700-talet finns den gamla kyrkan inritad vid siffran 2. Vid 1 låg flera uthus
som hörde till gården Östra Finnerödja. De flyttades till andra sidan vägen och en liten bit
längre norrut för att ge plats till den nya kyrkan.
På en skylt i kyrkan står det: "År 1762 lades grunden till detta herrans hus och tempel" men
sannolikt är det årtalet fel eftersom det finns uppgifter på att bygget startade 1761. Byggmästaren hette Mattias Brandberg och kom troligtvis från Amnehärad. Enligt uppgift så arbetade
man 9 veckor på sommaren 1761, 7 veckor under 1762 och 8 veckor under år 1763. Det blir
alltså en sammanlagd arbetstid på knappt 6 månader, grundläggningen undantagen, som det
står i en anmärkning. Det framgår inte om grundläggningen också skedde 1761 eller om den
gjordes ytterligare något år tidigare. Kyrkan byggdes i barockstil med spånklätt tak och
rappades utvändigt i en gulvit färgton med vita släta kantlister. Fönstren var stora och
rundbågiga. Invändigt målades kyrkan i en ljus ton. Hela kyrkan blev 50 alnar lång och 20
alnar bred.
Kontinuiteten mellan den gamla och nya kyrkan bevarades genom att flytta över en hel del
inventarier. De två kyrkklockorna från 1677 och 1731 flyttades över från den gamla klockstapeln till den nybyggda kyrkans torn där de än idag låter sitt välljud nå ut över bygden. De
övriga inventarierna som fick följa med var:
1. Altaruppsatsen i barockstil från 1673 med krucifix och de fyra evangelisterna i trärelief
av Lars Snickare och altartavlan föreställande nattvarden av en okänd 1600-talskonstnär.
2. Predikstolen i barockstil från 1698 med fyra målade skulpturer föreställande de fyra
evangelisterna.
3. Ljuskronorna varav två i mässing från 1680 och 1734 och en i glas. Den sistnämnda
stulen vid ett inbrott i kyrkan 1991.
4. Målningarna på läktarbarriären. De togs fram vid restaureringen 1920 och föreställer
Skapelsen, Adam och Eva, Moses och Aron vid kopparormen samt aposteln Johannes.
5. Dopfunten från början av 1700-talet bestående av en tennskål på ett målat trästativ.

På en sockenstämma 1763 tog man upp frågan om bänkindelning i den nya kyrkan. De
främsta bänkraderna reserverades för säterierna Skagersholm, Ramsnäs och Vallsjö samt
komministerbostället i Kavelbron. Den fjärde raden var ämnad för smederna på Skagersholm
vilket visar vilken hög ställning smederna hade i dåtidens Finnerödja. Det var säkert stor
glädje i församlingen när man fick flytta från den lilla förfallna träkyrkan till denna fina stenkyrka. Men frysa fick man göra även här för det dröjde drygt 100 år innan man tog tag i uppvärmningsfrågan. Först 1881 installerades en stor kamin.

Tavla uppsatt inne i kyrkan. Foto Gunn Sjöstedt.

Predikstolen från 1698 med de fyra evangelisterna. Foto Gunn Sjöstedt.

Predikstolen från 1698 med de fyra evangelisterna. Foto Gunn Sjöstedt.
Finnerödja kyrka invigdes den 2 oktober 1763 under stora högtidligheter. Invigningen skildrades i Inrikes Tidningar den 17 oktober på följande sätt: "Den 2 nästl. blev Finnerödja nya
stenkyrka på Tiveden belägen invigd av församlingens kyrkoherde och prost Nils Carlenius,
som höll ett tal i anledning av 2 Cor. 5 Cap. v. 18, 19. Under det psalmen 'O Gud, vi love Dig'
sjöngs under instrumental musique och trumpeters och pukors klang, lossades ock många
skott av de vid kyrkan planterade stycken (kanoner). När omsider det övriga till akten hörande
vart fulländat, begyntes den ordentliga gudstjänsten. Ifrån kyrkan begåvo sig de då församlade
av riddershuset och adel, prästerskap, ståndspersoner samt flere hedervärde, över 40 av bägge
könen, till säteriet Schagersholm, fru grevinnan Beata Douglas tillhörigt, och blevo därstädes
på det bästa fägnade. Efter måltiden gingo gästerna upp i husets vackra galleri, varest det
dansades till morgonen, då de under lossande av många styckeskott väl förnögde åtskildes."
Man kan konstatera att kyrkoinvigningar var glada och festliga tillställningar på den tiden
med både kanonsaluter och efterföljande fest med dans. Det skiljer sig sannerligen från den
gängse bilden man har av dåtidens kyrkobesök där prästerna höll långa och ibland svavelosande predikningar och där kyrkstöten kom till användning om någon råkade somna. Vid
kyrkans invigning togs en kollekt upp som inbringade 150 daler silvermynt. Överhuvudtaget
var generositeten stor inom församlingen och när sluträkningen gjordes upp för den nya
kyrkan 1767 fanns det inga skulder alls.

De olika ägarna till Skagersholm har som förut nämnts varit mycket givmilda mot kyrkan och
mer skulle det bli. Två kungliga porträtt föreställande kung Fredrik I och drottning Ulrika
Eleonora skänktes av bruksinspektor Olof Sundell på 1760-talet. Från början hängde tavlorna
på korets södra sida men har under årens lopp flyttats runt i kyrkan och tidvis dessutom varit
undanställda. År 1797 skänkte dåvarande brukspatron Jacob Arfvedson med maka två dyrbara
mässhakar. En av dessa har senare tillfallit Statens Historiska Museum i Stockholm, ovisst
varför. De skänkte även kyrkans två vackra nummertavlor som tillverkades 1764 och 1765 av
de främsta smederna på Skagersholms bruk.

Text under den ena nummertavlan. Foto Gunn Sjöstedt.

Text över den andra nummertavlan. Foto Gunn Sjöstedt.

Orglar
I den gamla träkyrkan fanns det aldrig någon orgel och det dröjde ända till 1857 innan den
nya kyrkan fick sin första. I vanlig ordning, är man frestad att säga, var det en givmild brukspatron på Skagersholm, denna gång Georg Camitz, som skänkte den första orgeln. Knappt
tjugo år senare var det dags att köpa ett större och modernare orgelverk. Den 30 december
1875 besökte orgelbyggare Setterquist från Örebro kyrkan. Han ansåg att ett nytt orgelverk
med 8 stämmor var fullt tillräckligt för kyrkans storlek. Det skulle kosta omkring 4000 kr. En
kommitté tillsattes på kyrkostämman i januari 1876 som skulle göra upp om detaljerna med
orgelbyggaren och skriva kontrakt. I kommittén ingick Carl Wiktor Olofsson från Eriksåsen,
Jan Erik Eriksson i Långstorp, Anders Andersson i Finnefallet, bruksförvaltare J Funch,
kyrkoherde Sylvén, Viktor Andersson i Gatan samt klockaren och organisten Lars Wallgren. I
slutet på 1878 invigdes den nya orgeln. Den fick 12 stämmor i stället för de föreslagna 8.
Kollekten som samlades in i samband med invigningen tillföll orgelkassan.
På kyrkostämman den 31 oktober 1878 beslöt man att höja Brandstodsförsäkringen för kyrkan
i och med att man fick en ny orgel. Försäkringen höjdes till 20 000 kr för kyrkan, 5000 kr för
orgeln och 2 000 kr för kyrkans lösegendom. På samma stämma höjdes lönen för ringaren och
orgeltramparen från 45 kr till 50 kr per år. I mars 1879 beslöt kyrkostämman att sälja den
gamla orgeln för 150 kr. Hösten 1881 var den gamla orgeln fortfarande osåld så man beslöt att
skänka den till Lars Wallgren som tack för hans långa och förtjänstfulla arbete som organist i
kyrkan.

Kyrkans näst äldsta orgel installerad 1878. Foto Arne Sjöstedt.

Alfons Grenfält vid orgeln från 1878. Okänd fotograf.

I december 1883 avsade sig Erik Eriksson i Tullstugan och Hans Olofsson i Kolstugan arbetet
som ringare, gravgrävare och orgeltrampare. Två nya personer skulle anställas. De skulle, förutom föregångarnas uppdrag, även se till att dörren till läktaren var stängd under gudstjänsttid.
När psalmerna sjöngs fick dock dörren vara öppen. De skulle även beivra allt ofog på läktaren. Trots de nya uppgifterna fick de ingen extra ersättning för det utvidgade uppdraget.
Den 4 februari 1939 invigdes under högtidliga former en ny kyrkorgel skänkt av direktör
Gunnar W. Andersson på Skagersholm. Det var återigen firman i Örebro som fick uppdraget
att bygga en orgel till Finnerödja kyrka. Det tog ca tre veckor att installera den nya orgeln
som har 1112 pipor och 20 stämmor. Lufttillförseln är elektriskt driven till skillnad mot den
gamla som fick trampas. Under 1960 blev orgeln ombyggd och i januari året efter återinvigdes den. Den gamla orgeln fick stå kvar på orgelläktaren. Kyrkan har senare berikats med
ytterligare en orgel då man 1977 köpte en kororgel med sju stämmor för knappt 90 000 kr.
I Finnerödjaboken har Gustaf Neander skrivit om orgeltrampare Hans i Kolars. Neander
berättar om hur fascinerad han som åttaåring var av orgeltramparen och dennes märkvärdiga
bedrifter: ”Den stora bälgen stod vid sidan av orgelverket, inbyggd i ett träfodral. Tramparen
stod på en upphöjning, fattade med båda händerna i ett handtag, satte ena foten på trampan
och dök med en hiskelig fart i djupet och gungade sedan hastigt upp i höjden igen; efter ett
par minuter upprepades samma manöver. En liten träpinne framför tramparens ögon, som
följde bälgens utvidgning och sammandragning, angav hur det var med lufttillgången. Ibland
hände det, att gamle Hans slumrade till, pinnen fick sjunka ner och orgelns ton började sakta
av. Då sträckte Lars Wallgren sig åt sidan och ropade: ”Mer vär, mer vär, Hans!” Hans vaknade, grep tag i handtaget, dök ner i djupet och flög upp i höjden några varv och orgeltonen

återfick sin fulla kraft.” Lars Wallgren var kantorn och det hela utspelade sig 1882. Den som
efterträdde Wallgren var hans svärson Karl Löfqvist. Den kantor jag minns är Arnold Kalin
som dessutom var lärare i Finnerödja skola. Några av Kalins efterträdare har varit Arne
Löfkvist, Birgitta Sandström, Lennart Fahlgren, Paul Nilsson och Per Nordin. Finnerödjabördige organisten Lars-Ove Eriksson vikarierade några somrar i slutet på 1980- och början
på 1990-talen.

Kantor Arnold Kalin på sin 50-årsdag 1960. Foto Arne Sjöstedt.

Nya orgeln invigdes 1939. Foto Gunn Sjöstedt.

Renoveringar under 1800-talet och början på 1900-talet
Det har gjorts många både större och mindre renoveringar av kyrkan under årens lopp. 1852
passade man på att göra fönstren större i samband med att en del andra arbeten skulle utföras.
Utvändigt blev kyrkan rappad. År 1860 skulle det göras en större renovering av kyrkan och
den tillsatta byggnadskommittén fick stora befogenheter. I Finnerödjaboken står följande:
”Det uppdrogs åt dessa personer med fullt förtroende till deras omtanke för socknens bästa att
ordna och ställa med arbetet från början till slut”. Arbetet påbörjades den 14 maj. Både golvet
och inredningen revs ut och ersattes med nytt och ett nytt altare byggdes ”efter särskild ritning”. Arbetet avslutades med arr kyrkan målades om invändigt. På grund av det omfattande
arbetet fick man ställa in några gudstjänster. Den som ansvarade för renoveringen var Finnerödjabon Erasmus Fredberg. Under sommaren 1870 reparerades och tjärades taket på kyrkan.
I maj 1879 beslöt man att sätta upp fyra nya pelare under läktaren. Uppdraget gick till hemmansägare Carl Olsson i Eriksåsen.
På kyrkostämman i maj 1881 diskuterade man vilket värmesystem som skulle passa att sätta
in i kyrkan. Innan hade kyrkan varit helt ouppvärmd. Det som förordades var en Gunneys ugn
som eldades med kol. Dessutom ville man sätta in en liten koleldad kamin i sakristian. De
otäta ytterdörrarna skulle ersättas med nya dubbeldörrar. Under hösten kom ugnen på plats
och i samband med det höjdes brandförsäkringsbeloppet till 30 000 kr. Som eldare till kaminen och ugnen vintertid utsågs kyrkvaktaren Karl Johan Post. Han fick 50 öre i arvode per
gång. Hösten 1884 köptes en assuransspruta (brandspruta) in för 110 kronor. Det var brandstodsbolaget som krävde att det fanns en brandspruta för att försäkringen skulle gälla. I början
på 1940-talet var trädgårdsmästare Karl Erixon kyrkvaktmästare. Hans dotter Ingrid har
berättat för mig att Karl fick gå ner till kyrkan på lördagsnätterna för att elda så att det var
varmt till gudstjänsten på söndagen. Då hade man övergått från kol- till vedeldning.

Ett äldre foto på Finnerödja kyrka där man ser skorstenen som sattes upp 1881.
Foto Anders Roland.

1920 var det dags för nästa stora och genomgripande renovering av kyrkan. Sextio år tidigare
hade Erasmus Fredberg varit arbetsledare och nu var det hans son Manfred Fredberg som
anförde arbetet. Manfred var ägare till Fredbergs snickerifabrik.

Ansvariga för restaureringen 1920 var Gustav Manfred Fredberg, Lars Hansson Ljunqvist,
Martin Lindblad, David Lindblad, okänd, Birger Schioll och Karl Nohlgren. Foto från Ebba
Neander.

Renoveringen i full gång 1920. Foto från Ebba Neander.

Finnerödja kyrka efter renoveringen 1920. Foto Werner Lindhe.

Bakre delen av kyrkan efter renoveringen 1920. Foto Werner Lindhe.

Kyrkan moderniseras
På 1930-talet fick kyrkan elektriskt ljus och värmeledningar drogs in. Vid någon av de ommålningar som tidigare skett inomhus hade väggarna fått en mörkare färgton men 1948 målades väggarna vita. När biskop Sven Danell avslutade sin visitation av Finnerödja pastorat i
maj 1956 hade han tre uttalade önskningar: att en ny prästgård och ett församlingshem skulle

byggas och att kyrkan skulle restaureras inför 200-årsjubileumet 1963. I början på 1960-talet
tog planerna för kyrkans restaurering fart men det egentliga arbetet kom inte igång förrän
efter 200-årsjubileumet. Arkitekten och professorn Erik Lundberg anlitades tillsammans med
arkitekt Uno Söderberg, båda från Stockholm. Den första etappen gällde byggandet av ett
bisättningskapell och en ekonomibyggnad. Församlingen ville att kapellet skulle vara en
separat byggnad medan arkitekten ville bygga ihop kapellet med ekonomidelen. Efter livliga
diskussioner i både kyrkoråd och kyrkofullmäktige beslöts att gå på arkitektens linje. I maj
1965 startade bygget på en tomt strax öster om kyrkan. Byggnaden kom till slut att innehålla
ett vackert bisättningskapell med kylrum, en modern värmecentral, toaletter, personalutrymmen och en redskapsbod. Redan i slutet på 1950-talet hade man anlagt en parkeringsplats
intill där kapellet skulle byggas.

Bisättningskapellet och ekonomibyggnaden under uppförande. Okänd fotograf.
Vid påsktiden 1966 startade etapp två. Genom en kulvert från gravkapellet kunde man nu leda
värme, vatten, avlopp och en elkabel in till kyrkan. I och med det nya uppvärmningssystemet
togs panncentralen i södra vapenhuset bort liksom den missprydande skorstenen på taket vid
södra ingången. Den södra porten som varit igenmurad öppnades. För att underlätta för kyrkobesökarna att ta sig från parkeringen vid bisättningskapellet och upp på kyrkogården gjordes
en öppning i stenmuren och en trappa anlades. Inne i själva kyrkorummet gjordes stora förändringar. I koret togs det gamla trägolvet bort och ersattes med kalksten. De gamla bräderna
återanvändes och blev till trappsteg upp till predikstolen. Sakristian byggdes om och blev mer
ändamålsenlig och fick även den ett kalkstensgolv liksom vapenhusen. Det förnämsta i hela
kyrkan blev det nya altaret med en skiva av Kinnekullemarmor. Marmorskivan med måtten
220 x 120 x 10 cm vägde sina modiga 739 kg. För att få den tunga skivan på plats fick man
anlita en gaffeltruck som först flyttade över skivan till en vagn man lånat vid järnvägen.
Vagnen kördes sedan fram till altaret och med hjälp av rullar fick man marmorskivan på plats.
Framför altaret togs den gamla altarringen bort och ersattes med en gjord av glesa träribbor,
vilket gav ett mycket luftigt intryck. Fönstren byggdes om och återställdes till, som man tror,
den ursprungliga formen. De blev nu kopplade med blyinfattade antikglas. Under läktaren tog

man bort ett par bänkrader vilket gav utrymme till två små rum. Det ena inreddes med blå
möbler till en brudkammare medan det andra blev ett förrådsrum. Ansvarig byggledare var
kyrkvaktmästaren Artur Posth.

Bisättningskapellet färdigt. Okänd fotograf.

Interiör från bisättningskapellet. Foto Gunn Sjöstedt.

Parkeringen i förgrunden med kapellet och ekonomibyggnaden i bakgrunden. Okänd fotograf.
Efter det att den invändiga renoveringen startat vid påsktiden fick gudstjänsterna hållas i
bisättningskapellet resten av året. Det var med stor glädje och förväntan som församlingen
med kontraktsprost Sigfrid Häggstam i spetsen såg fram emot invigningen den 14 december
1966. Inför invigningen sa sig prosten vara mycket nöjd med restaureringen och var överraskad över att det gått att göra så mycket med relativt begränsade resurser. Kyrkorummet blev
ljust och luftigt och de gamla men nyrenoverade inventarierna kom mer till sin rätt.

Program vid Finnerödja kyrkas återinvigning 1966.

Ett tätt snöfall drog fram över Finnerödjabygden när det var dags för den högtidliga invigningen. Processionen med biskop Sven Danell i spetsen tågade från bisättningskapellet in till
den fullsatta kyrkan. Biskopen förrättade invigningen som inramades av sång och musik. I
samband med högtidligheten överlämnades en rad gåvor till kyrkan. Fru Tea Pilth skänkte en
vinkanna som minne av hennes man kyrkoherde Folke Pilth, som tjänstgjorde i Finnerödja
kyrka i mitten på 1950-talet. Kyrkobröderna skänkte en patén av silver och Finnerödja Björkmarkens kyrkliga syförening två stycken dopklänningar.
Även långt tillbaka fick kyrkan ta emot gåvor och en del har redan nämnts. Det var inte ovanligt att kungar och andra prominenta personer som färdades förbi skänkte pengar eller gåvor
till kyrkan. I 1673 års räkenskaper står det att kyrkvärdarna hade fått 16 daler 16 öre av
kungen och hans följe. Kung vid den här tiden var Karl XI. En annan person som skänkte
pengar till kyrkan var Magnus Gabriel de la Gardies gemål. Hon skänkte 6 daler vilket ansågs
mycket generöst. Det gällde att vara rädd om kyrkans dyrbarheter. På kyrkostämman 1871
beslöt man att kyrksilvret skulle förvaras hos kyrkvärden eftersom det inte ansågs vara säkert
i kyrkan. Det hade skett flera inbrott i kyrkor i de angränsande församlingarna vid den här
tiden.
Även under modern tid har kyrkan fått många gåvor utöver de som nämnts i samband med
invigningen. Vid en gudstjänst 1946 överlämnade kyrkobröderna en brudkrona. Gåvan var
efterlängtad eftersom församlingen länge hade önskat sig en sådan. Den första brud som bar
den nya brudkronan var Dagmar Sofia Ingegärd Sandberg från Slottsbolet som gifte sig med
Karl Gunnar Arnold Larsson från Nyed på pingstafton 1946. Kvarntorps kyrkliga syförening
skänkte 1976 en röd mässkrud med treenighets symbol. Den var beställd hos Agda Österberg i
Varnhem. 1982 invigdes en dopkanna i tenn som Finnerödja-Björkmarkens syförening hade
skänkt. 1985 var det Bäckedalens syförenings tur att skänka en gåva till församlingen, en grön
mässhake och en stola. I samband med en tacksägelse- och skördegudstjänst 1995 invigdes en
kormatta som designats av Finnerödjakonstnärerna Ingvor och Keith Widing. Det var Ingvor
som utfört arbetet.

Ljuständning under Allhelgonahelgen något år efter det att kyrkan moderniserats.
Okänd fotograf.

Efter det att kyrkan återinvigts startades etapp tre av restaureringen 1967. Då var det exteriörens tur att snyggas till. Väggarna putsades och målades om och övre delen av tornet kläddes
med kopparplåt. Kostnaderna för kyrkans restaurering uppgick till närmare en halv miljon
kronor.

Tornuret
Det äldsta tornuret i kyrkan tillverkades av urmakare Johan Nilsson från Nolmarken men det
finns ingen uppgift om när det sattes upp. Det gamla uret med fyra urtavlor drevs av ett centralt urverk som drogs av stora lod. Urverket satt inne i tornet och måste dras upp med vev.
Uret fungerade ganska bra fram till 1951 men då började det sacka efter och till slut stod det i
princip still. De hade diskuterats länge om att sätta upp nya klockor men inget hände. Vid den
stora renoveringen på 1960-talet ansåg kyrkofullmäktige att man inte hade råd med ett nytt
tornur också. Det var först när en av församlingens pensionärer, Märta Jansson, donerade
grundplåten till nya urtavlor som något hände. Fru Jansson hade bott i Finnerödja hela sitt liv
och bodde nu på Tivedsgården där hon hade utsikt över kyrkan från sitt fönster.

Artur Posth vid en av de nyuppsatta urtavlorna. Urklipp från okänd tidning.

1971 kunde kyrkvaktmästare Artur Posth, tillsammans med leverantören Westerstrands Ur i
Töreboda, montera upp de fyra urtavlorna med tillhörande urverk. Nere i kyrkan monterades
en klocka som styrde de fyra urtavlorna uppe i tornet på elektrisk väg. De gamla urtavlorna
var av plåt med påmålade romerska siffror. De nya fick en modern utformning. Äntligen hade
Finnerödja kyrka fått klockor som fungerade igen. Klockbytet gick på 15 000 kr. Sven-Olof
Posth, son till Artur Posth, har berättat för mig att det var Artur själv som hämtade de förgyllda ringarna som sitter runt urtavlorna. Han surrade fast ringarna på takräcket på sin Opel
men de var så stora att de stack ut utanför bilen. När Sven-Olof var liten fick han vid ett
tillfälle följa med sin far upp i tornet en nyårsnatt. Där slog de för hand de 12 slagen med
kläppen. Det var både spännande och lite kusligt. Sven-Olof sommarjobbade i kyrkan några år
och då fick han börja med att trycka på en knapp som satte igång kyrkklockorna kl. 7 på
morgonen. Kl. 18 på lördagarna var det samma sak. Då var det helgmålsringningen som
skulle ljuda ut över bygden.

Ny renovering
Sommaren 2012 var det dags för nästa större renovering och kyrkan stängdes till Midsommar.
Under renoveringen fann man att taket hade börjat ruttna så man fick byta både innertak och
takspån. Två år tidigare hade yttertaket blivit tjärstruket. Invändigt rengjordes varenda detalj i
kyrkan och en del ommålning gjordes. Kyrkan blev mycket ljusare invändigt. Man skapade ett
kyrktorg i den bakre delen, ljuset förbättrades och en toppmodern ljudanläggning installerades. De två porträtten på Fredrik I och hans gemål Ulrika Eleonora fick åter plats inne i kyrkan efter att ha varit på undantag sedan förra renoveringen 1966. Av säkerhetsskäl byggdes
ytterligare en trappa upp till läktaren. Återinvigningen skedde på påskdagen 2013 och renoveringen gick på ca 7 miljoner.

Kyrkan efter renoveringen 2013. Foto Gunn Sjöstedt.

Längst bak till höger syns den nya trappen upp till läktaren. Foto Gunn Sjöstedt.

Altartavlan 2013. Foto Gunn Sjöstedt.

Bilder som sitter till vänster på läktaren, sett nerifrån. Foto Gunn Sjöstedt.

Bilder som sitter i mitten på läktaren, sett nerifrån. Foto Gunn Sjöstedt.

Bilder som sitter till höger på läktaren, sett nerifrån. Foto Gunn Sjöstedt.

Koppartjuvar

I början på februari 2013 stals koppartaket på det lilla kapellet. Foto Tove Svensson.

Kyrkogården
Efter gamla Skagersholmsvägen mellan reningsverket och Ryttarebäcken finns en liten kulle
där det enligt uppgift ska ligga en gammal pest- och kolerakyrkogård. Platsen finns utmärkt
på en karta från Riksantikvarieämbetet men ytterligare upplysningar om platsen går inte att få.
Finnerödja kyrkogård är av gammalt datum och började användas någon gång under 1600talet förmodligen i samband med att den första kyrkan byggdes där. Tyvärr finns det inga
anteckningar om exakt årtal när den första graven grävdes eller var på kyrkogården det var.
Den äldsta nu befintliga graven är Brukspatron Georg Camitz familjegrav från 1818. De
äldsta gravstenarna hittar man runt koret på kyrkan. Den nuvarande stenmuren kring den äldre
delen av kyrkogården uppfördes 1859 av muraren Vesterberg. Materialet är sandsten precis
som i kyrkan. Samma år beslöts att byta ut de gamla träportarna som fanns i muren mot grindar av järn efter ritning av byggmästare Holmgren. 1870 beslöt kyrkostämman att de som
ville ha en annan gravplats för sina anhöriga, än den som vanligtvis anvisades, kunde få köpa
en gravplats för 5 riksdaler som betalades till kyrkan. Den gravplatsen fick sedan inte röras
under 25 år räknat från jordfästningen. 1873 beslöt stämman att en förteckning skulle göras
över de köpta gravarna. 1877 blev det beslutat att den som var ringare och orgeltrampare
också skulle sköta alla gravöppningar och dessutom se till att graven fylldes igen. För varje
gravöppning skulle utgå en extra ersättning på 2 kr.
På den gamla kartan på nästa sida ser man att kyrkogården var begränsad till området öster,
norr och väster om kyrkan. Den södra sidan om kyrkan verkar ha tagits i bruk i början på
1900-talet. I slutet på 1800-talet utvidgades kyrkogården mot väster. Det är den del av
nuvarande kyrkogården som är lite lägre belägen. Den äldsta bevarade gravvården på den
delen är från 1899.

Kyrka o kyrkogård

Karta från 1856 där kyrkan och den tidiga kyrkogården är inritade.

En av de äldsta gravstenarna som finns bevarad står öster om koret. Foto Gunn Sjöstedt.

Brukspatron Georg Camitz familjegrav togs i bruk 1818. Foto Gunn Sjöstedt.

Denna del av kyrkogården mot sydväst anlades troligtvis i slutet på 1800-talet.
Foto Arne Sjöstedt 1951.

Nordöstra delen av kyrkogården som den såg ut i början på 1950-talet. Foto Arne Sjöstedt.

Flygfoto över kyrkan taget före 1952. Ovanför kyrkan ser man gården Östra Finnerödja som
kyrkan köpte in 1956 för att få en tomt till den nya prästgården.
Vid prostvisitationen 1946 togs frågan upp om en utvidgning av kyrkogården samtidigt som
det också kom önskemål om en del förändringar. Man ville att antalet stenramar runt gravarna
skulle minskas. I stället föreslog man att det skulle planteras häckar vilket skulle ge mer liv åt
kyrkogården. 1947 började kyrkorådet undersöka vilka möjligheter som fanns för en utvidg-

ning. Fyra år senare fördes frågan fram till kyrkofullmäktige som tillsatte en kommitté. Den
skulle förhandla med markägaren Artur Jansson om markköp. I december 1952 godkände
kyrkofullmäktige markköpet. Trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén från Karlstad upprättade ett
förslag till utvidgning av kyrkogården och det hela kostnadsberäknades till 61 000 kr. Förslaget godkändes av kyrkofullmäktige 1954 och av kungliga byggnadsstyrelsen 1956. Ett år
senare började man täckdika området och året efter var det dags för grovplanering. Komna så
här långt hade byggnadsstyrelsen även godkänt en ändringsplan som innefattade att en parkeringsplats kunde iordningställas öster om kyrkan. Den nya kyrkogården kom att omfatta
nästan 4 000 kvm vilket innebar plats för 500 kistgravar och 150 urngravar. Man räknade med
att detta område skulle räcka i minst 20 år men kyrkan var förutseende nog att skaffa ytterligare mark för att kunna utvidga vid ett senare tillfälle. Den nya kyrkogården fick en stenmur
av natursten som gräns mot öster. Kyrkogården invigdes den 9 oktober 1960 av kontraktsprost
Olof Andersson i Hova. 1976 togs en bevattningsanläggning i form av ett sprinklersystem i
bruk. Vattnet togs från ån som rinner intill kyrkogården. Åvattnet hade flera fördelar jämfört
med vattenledningsvattnet. Åvattnet var mjukare och på sommaren dessutom lite varmare.

Flygfoto från 1963 med den nya kyrkogården som invigdes 1960.
Hösten 1986 påbörjade man ännu en utvidgning av kyrkogården. Arbetet kom att på pågå
under flera år och var klart i början på 1990-talet. Förutom nya gravplatser anlade man också
en minneslund. Den togs i bruk första gången i juli 1992. År 2014 anlade man en askgravplats
på den nya delen av kyrkogården. Den fick formen av en jordgubbe.
Förr fanns en gammal likbod på kyrkogården med ett säreget utseende. Oklart var den var
placerad någonstans. Den trekantiga boden ansågs intressant rent arkitektoniskt på grund av
den mycket ålderdomliga gavelformen med sadeltak. Byggnaden fanns kvar till åtminstone
mitten på 1940-talet. Den gamla likboden blev ersatt av en modernare och mer praktisk bår-

huskällare som grävdes in i slänten sydväst om kyrkan. Något årtal på tillkomsten har jag inte
funnit. 1953 beslöt kyrkofullmäktige att den skulle renoveras. Förutom invändig målning
ställde man upp ett bord vid den främre väggen. På bordet ställdes två ljusstakar i konstsmide
och över bordet hängdes ett kors. När den nya ekonomibyggnaden med kylrum och bisättningskapell togs i bruk 1965 upphörde källaren som förvaringsplats för kistor.

Minneslunden togs i bruk 1992. Foto Gunn Sjöstedt.

Askgravplats i form av en jordgubbe anlades 2014. Foto Gunn Sjöstedt.

En gammal likbod som
funnits på kyrkogården.
Foto Anders Roland 1915.

Den gamla bårhuskällaren. Foto Gunn Sjöstedt.

Inventering av gamla gravar
2017 gjorde Carina Libeck en inventering av kulturhistoriskt värdefulla gravar på Finnerödja
kyrkogård för Örebro museums räkning. Inventeringen utmynnade i en rapport 2017. Sök på:
Finnerödja kyrkogård-dimu.org. Där finns rapporten.

Kyrkstallet
Mitt emot kyrkan efter Skagersholmsvägen låg det gamla kyrkstallet. Byggnaden revs 1935.
Som lite kuriosa kan nämnas att det förr fanns en slagbom som sattes upp över vägen utanför
kyrkan under gudstjänsttid. Det var förbjudet att färdas förbi en kyrka under pågående
gudstjänst, man skulle istället stanna till och delta i den.

Det gamla kyrkstallet. Okänd fotograf.

Där vägen kröker syns det gamla kyrkstallet. Foto från Finnerödjaalmanackan 2014.

Kyrkan med Skagersholmsvägen i förgrunden. Kyrkstallet är rivet men det låg längst upp till
höger på Skagersholmsvägen. Okänd fotograf.

Kontrakt, pastorat och församling
Den kyrkliga indelningen bygger sedan gammalt på sockenbegreppet och den geografiska
uppdelningen går tillbaka till medeltiden. Ordet socken kommer av ordet söka. Folket inom
ett område sökte sig tillsammans för att hålla gudstjänst och så småningom byggde de sig en
kyrka. Folket i Finnerödjatrakten har som tidigare nämnts tillhört Bodarne pastorat. När den
gamla träkyrkan stod färdig beslöts att den skulle tillhöra Viby pastorat och således Strängnäs
stift. På nyårsafton 1650 skickade drottning Kristina ett brev där det nya pastoratet konstituerades. Bönderna på västgötasidan protesterade och ärendet remitterades till Häradstinget i
Hova 1653 där talan fördes av Jöns i Backgården och Hans i Halla. Beslutet blev att Finnerödja blev en egen församling och fick ingå i Hova pastorat tillsammans med Älgarås församling. Finnerödja församling tillhörde nu Skara stift. Från 1865 blev Finnerödja ett eget
pastorat.
Ett stift består av flera kontrakt och varje kontrakt av flera pastorat. Finnerödja pastorat
tillhörde från början Norra Vadsbo kontrakt. Förr byggde kontraktsgränserna på de gamla
häradsgränserna men 1962 gjorde man en delvis ny kontraktsindelning och Skara stift fick nu
11 kontrakt. Norra och södra Vadsbo kontrakt slogs ihop till Vadsbo kontrakt och det blev nu
Finnerödjas nya hemvist. Samma år genomfördes en pastoratsombildning där Finnerödja och
Tiveds församlingar slogs ihop till ett pastorat. Tiveds kyrkoherde Sigfrid Häggstam blev
kyrkoherde för det nya pastoratet. Finnerödjas tillförordnade kyrkoherde Stig Antbring fick
lämna sin tjänst och i stället inrättades en komministertjänst som gick till Gösta Palmlöf. Vid
årsskiftet 2005/2006 slogs de båda församlingarna ihop och bildade Finnerödja – Tiveds
församling.

En församling är den grundläggande enheten inom svenska kyrkan. En eller flera församlingar
bildar ett pastorat som är kyrkoherdens tjänstgöringsområde. Kyrkoordningen reglerar hur
ansvaret fördelas mellan församlingar, pastorat och samfälligheter. Församlingen ansvarar
alltid för kyrkans lokala arbete som gudstjänstliv, undervisning, diakoni och evangelisation.
Dessutom vilar ansvaret för lös egendom i kyrkobyggnad och övriga lokaler på församlingen.
Ett pastorat ansvarar för de tunga ekonomiska posterna som byggnader, personal och begravningsverksamhet. Om pastoratet består av en enda församling ansvarar församlingen för alla
dessa uppgifter. Två eller flera pastorat kan bilda en kyrklig samfällighet för att samverka om
vissa eller alla ekonomiska angelägenheter. 2010 inledde Finnerödja – Tiveds församling ett
samarbete med grannförsamlingarna Ramundeboda (Laxå) och Skagershult (Hasselfors).
Prästerna samarbetade genom att de vikarierade för varandra. Nyårsdagen 2014 slogs dessa
församlingar ihop och bildade Bodarne pastorat.
År 1862 delades socknarna upp i borgerliga och kyrkliga kommuner (församlingar) och de
borgerliga och kyrkliga frågorna skildes åt. Efter uppdelningen hade kyrkan fortfarande hand
om en del frågor som idag hör till den borgerliga kommunen. Församlingarna hade t.ex.
ansvaret för folkundervisningen ända fram till 1954.

Komministerbostället i Kavelbron

Komministerbostället i Kavelbron. Okänd fotograf.
När Finnerödja blev en egen församling omkring 1630 var det prästen i Hova som höll gudstjänst i kyrkan varannan söndag. Det var först 1677 som Finnerödja fick en egen präst och han
fick bo på kaplanbostället i Kyrkhävden fram till 1691. Då hade landshövdingen i Skaraborgs
län hittat ett lämpligare hus för prästen och hans familj och det blev flytt till Kavelbron.
Kavelbron var ett gammalt finntorp från slutet av 1500-talet. 1601 togs det upp i jordeboken
som klosterbygge men 1686 återfördes det till kronan på grund av obetalda räntor. I en

sockenbeskrivning från 1855 står det att "Kavelbrons pastorsboställe och komministergård
kommer sannolikt att utbytas mot ett bättre, mitt i församlingen beläget hemman". Brukspatron Georg Camitz på Skagersholm lät i början på 1850-talet bygga ett hus vid Ranängen.
Huset fick namnet Mon eller Motorpet som det också kallades. 1863 sedan donerade Camitz
huset som prästgård till komminister Olof Söderlund. Enligt villkoren skulle Söderlunds
efterträdare sedan bo i den nya prästgården. Det hann bo 10 komministrar i Kavelbron innan
flytten gick Mon, som låg betydligt närmare kyrkan. Det gamla komministerbostället i
Kavelbron skulle i fortsättningen arrenderas ut. På 1940-talet flyttade den siste arrendatorn ut
och huset stod sedan obebott under många år innan Hembygdsföreningen började använda
huset. Under åren 1993 – 94 flyttades det gamla komministerbostället till Hembygdsgården
vid Paradistorg.

Finnerödjas präster
Komministrar som bott i Kavelbron:
1677 - 1717
1717 - 1766
1759 - 1769
1769 - 1771
1773 - 1793
1795 - 1807
1809 - 1824
1824 - 1828
1831 - 1851
1851 - 1870

Petrus Svenonis Hof
Johan Sjöbom
Per Lundgren (1759 - 1766 vice komminister)
Nils Friman
Johan Peter Carlenius
Emanuel Thorman
Per Sjogerström
Bengt Gustafsson
Johan Frigell
Olof Söderlund

1677 – 1717 Petrus Svenonis Hof.
Finnerödja fick sin första komminister 1677 och det blev den blott 23-årige Petrus Hof, son
till prosten Sven Johannis Corylander i Hova. Han prästvigdes 1677 och fick omedelbart ett
förordnande i Finnerödja. Petrus far hade säkert ett finger med i den utnämningen. Hof kom
att verka i Finnerödja i 40 år ända fram till sin död 1717. Han utmärkte sig för ”ett gott umgänge, ett skickeligt leverne och hade goda gåvor i predikoämbetet”. Hof och hans familj
bodde på kaplanbostället i Kyrkhävden fram till 1691. Därefter flyttade familjen till
komministerbostället i Kavelbron.
1717 – 1766 Johan Sjöbom.
Efterträdaren till Hof hette Johan Sjöbom och han var gift med sin företrädares dotter Ingrid.
Sjöbom är den präst som haft sin tjänst allra längst i Finnerödja församling, hela 49 år. Tyvärr
så fick han tidigt ett slaganfall och under 39 av sina tjänstgöringsår fick vikarier träda in i
hans ställe. När Finnerödja kyrka invigdes 1763 var det Johan Sjöbom som var komminister
men av förklarliga skäl kunde han inte närvara vid den stora högtidligheten.
1759 – 1769 Per Lundgren.
Per Lundgren var först vice komminister 1759 – 1766 eftersom han vikarierade för den sjuke
Johan Sjöbom. När denne avled fick Lundgren ordinarie komministertjänst 1766. Han ansågs
vara ”svag i teologin”.

1769 – 1771 Nils Friman.
Nils Friman hade studerat i Åbo i Finland men det verkar inte ha varit en lycklig tid för
honom. I Finnerödjaboken finns följande citat: ”Han hade goda studier, men var högst
bejakad med melancholia, så att han talade och svarade sällan.” Det sas också att han blivit
”förgjord” av en flicka i Finland. Ett par år efter att han tillträtt tjänsten i Finnerödja var han
på väg till Hova för att gifta sig med mamsell Bomgren. Det ville sig inte bättre än att hästen
han red på kastade av honom. Han slog i tinningen och avled av slaget endast 33 år gammal.
1773 – 1793 Johan Peter Carlenius.
Johan Carlenius var son till prosten Nils Carlenius i Hova och avlade studentexamen i
Uppsala 1759. Sju år senare prästvigdes han. Johan Carlenius började sin komministertjänst i
Finnerödja 1773 och han verkade där i 20 år innan han rönte ett liknande öde som sin
föregångare. Carlenius avled på kvällen den 10 oktober 1793 efter att ha kört omkull med
hästen i mörkret i närheten av hemmet i Kavelbron. Han hade varit ute på en fem mil lång
sockenbudsresa. De sista åren var han sällan nykter, kanske en anledning till att ekipaget
körde omkull.
1795 – 1807 Emanuel Thorman
Den enda uppgift som finns om honom är att han var gift med en guldsmedsdotter från
Göteborg och att han hade 10 barn med henne. Han verkar inte ha gjort något större avtryck i
Finnerödja varken på gott eller ont.
1809 – 1824 Per Sjogerström.
En av de mest kända komministrarna i Finnerödja var Per Sjogerström. Han var son till
bonden Per Persson i Sjogerstad och blev student i Lund 1791 och prästvigd 1793.
Sjogerström gjorde som några andra bondsöner, som studerade till präster vid den här tiden,
han tog sig ett nytt efternamn med anknytning till sin födelsesocken. Sjogerström lät
restaurera det gamla komministerbostället i Kavelbron och lade dessutom ner mycket tid och
pengar på att odla upp marken runt gården. Det han blev mest känd för är den stora fruktträdgården som han anlade under 1810-talet. Han planterade inte mindre än 80 stycken fruktträd ”av bästa sort” som alla lär ha gett en riklig skörd. När professor Rutger Sernander från
Uppsala besökte Kavelbron och den gamla fruktträdgården 1944 sa han sig vara gripen av den
medeltida klosterstämning som fanns runt det gamla komministerbostället. Sjogerström satt
ordförande vid många sockenstämmor i början på 1800-talet. Per Sjogerström flyttade till
Amnehärad 1824 där han var kyrkoherde fram till sin död 1831.
1824 – 1828 Bengt Gustafsson
Gustafsson hann bara tjänstgöra fyra år i Finnerödja innan han avled. Tre av de åren var han
blind men det sägs att han återfick synen innan han dog.
1831 – 1851 Johan Frigell.
Johan Frigell intresserade sig mycket för skolundervisningen under sin tid i Finnerödja och
samarbetade då med folkskolläraren Johan Svenzon. När roparna hade sitt stora möte i
Slottsbol 1843 fanns Frigell på plats men han ingrep inte, trots att det på den tiden bara var
präster som fick förkunna guds ord. Frigell lär ha yttrat att predikanten Smedberg predikade
på ett korrekt sätt. Frigell flyttade från trakten 1851 då han blev kyrkoherde i Hool.

En del av den gamla äppellunden i Kavelbron som den såg ut 2008. Foto Gunn Sjöstedt.
1851 – 1870 Olof Söderlund.
Den tionde och siste prästen som innehade en komministertjänst var Olof Söderlund. Trots att
han tjänstgjorde efter det att Finnerödja blev ett eget pastorat 1865 fick han aldrig titeln
kyrkoherde. Söderlund var den siste prästen som bodde i Kavelbron. Familjen Söderlund
flyttade till Mon redan 1856 alltså 7 år innan donationshandlingarna utfärdades. Söderlund var
en lagförfaren, praktisk och kunnig man som var avhållen av församlingsborna och åtnjöt ett
obegränsat förtroende. Söderlund var inte lika tolerant mot roparna som sin föregångare. När
han fick höra att roparna skulle ha ett möte i Björkmarken i början av 1850-talet begav han sig
dit, tillsammans med några män från Skagersholm, för att avstyra det hela. Det hela slutade
med slagsmål där några Tivedsbor försökte skydda prästen.
År 1855 hade komministern i Finnerödja en årslön på 475 riksdaler kontant. Noterbart är att
prästen även fick en del av lönen i form av naturaförmåner. Det här året fick han 15 lispund
smör, 6 lispund lin och 2 skålpund järn. 1 lispund = 20 skålpund, 1 skålpund = 0,425 kg.

Prästgården i Mon
Det finns lite mostridiga uppgifter om när huset Mon i närheten av Ranängen egentligen
upphöjdes till prästgård. Enligt husförhörslängden flyttade komminister Olof Söderlund från
Kavelbron till Mon 1856. Sju år senare donerade brukspatron Georg Camitz gården till
Söderlund att fritt förfoga över stället så länge han var komminister i Finnerödja. Söderlund
avled 1870. Den 9 januari 1871 hölls en kyrkostämma i sockenstugan dit församlingsborna
var inbjudna. Endast några få kom. Stämman skulle besluta om Mon skulle bli den nya prästgården i Finnerödja men inget beslut kunde tas. Tre veckor senare den 29 januari var en ny

kyrkostämma utlyst. Den här gången kunde stämman besluta att Mon skulle bli den nya
prästgården. Kavelbron, som kyrkan ägde, skulle arrenderas ut med det tillägget att skogen
skulle få användas vid nybyggnader vid Mon.

Georg Camitz donationsbrev från 1863.
Den nya prästgården innehöll 6 rum och kök och blev grundligt reparerad på 1920-talet och
moderniserad 1938. I mitten på 1950-talet var prästgården återigen i behov av stora reparationer och det blev många diskussioner i Kyrkofullmäktige om man skulle kosta på huset
stora summor eller bygga nytt. Till slut beslutade man att bygga en ny prästgård snett emot

kyrkan. 1961 flyttade den siste prästen ut. I mitten på 60-talet användes prästgården som tillfälligt ålderdomshem under tiden som man byggde en ny del till ålderdomshemmet. Huset
revs senare.

Prästgården Mon eller Motorpet vid Ranängen. Okänd fotograf.

Kyrkoherdar som bodde i den gamla prästgården Mon eller Motorpet
1870 - 1872
1872 - 1882
1882 - 1888
1888 - 1896
1896 - 1924
1925 - 1926
1926 - 1933
1933 - 1934
1934 - 1943
1943 - 1954
1955 - 1956
1957 - 1961

Per Gustaf Helén
Johan Benedictus Haqvin Sylvén
Markus Gideon Tudor Lindskog
Johan Gustaf Rudolf Lundblad
David Levin Sandelius
Lennart Fridén
Sven Svensson
Herder Johansson
Titus Lawenius
Hugo Jonson
Folke Pilth
Stig Antbring
1870 - 1872 Per Gustaf Helén

I Finnerödjaboken står det att Olof Söderlund efterträdes av Sylvén men på en lista av senare
datum över Finnerödjas präster finns Per Gustaf Helén med. Helén var vikarie i väntan på att
en ny kyrkoherde skulle utses och hans titel var komminister. I husförhörslängden står det att
han heter Per August Helén men jag har valt att använda det namn som står på tavlan som
finns i kyrkan.

1872 – 1882 Johan Benedictus Haqvin Sylvén.

Finnerödjas förste kyrkoherde blev en man med det ståtliga namnet Johan Benedictus Haqvin
Sylvén. Han hade tjänstgjort som kyrkoherde i Tived ett par år innan han kom till Finnerödja
1872. Där stannade han i tio år till 1882. Under åren 1876 - 1879 var han även landstingsman.
I Finnerödjaboken står följande: "Tillhörande en gammal västgötsk prästsläkt var Sylvén en
präst i sin prydno, med en reslig gestalt, lugna, behärskade rörelser, ett vårdat och värdigt
uppträdande, regelbundna, välformade anletsdrag samt god och öppen blick, förrådande
välvilja och fasthet". Han hade ett gott hjärta och hans predikningar var klara och enkla för
åhörarna att följa med i. Kyrkoherde Sylvén möttes av stora svårigheter under 1870-talet
genom att de separatistiska (självständighetsivrande) rörelserna vann allt större gehör. Sådana
rörelser hade förkommit redan på 1700-talet i Skara stift genom Swedenborgarna och på
1840-talet när de så kallade roparna spred sitt budskap. Kyrkoherde Sylvén kunde någorlunda
hålla separatisterna stången genom fasthet och att visa sig vänlig mot alla.
1882 – 1888 Markus Gideon Tudor Lindskog
Lindskog var en folktalare av rang och samlade alltid stora åhörarskaror. Det sägs att han
talade livligt och impulsivt med en säregen och uttrycksfull mimik. Till sist badade han i
svett. Lagens hot framslungade han med dånande röst för att sedan viska fram evangeliets
tröst med mjuk stämma. Lindskog var rask i vändningarna både när han gick till fots och när
han utförde sina arbetsuppgifter. Hans motto var: ”Uppskjut aldrig till morgondagen det som
kan göras idag”. Kyrkoherde Lindskog blev med tiden kontraktsprost och en av stiftets mer
bemärkta män.

1888 - 1896 Johan Gustaf Rudolf Lundblad

Lundblad var känd för ordning och precision in i minsta detalj.
1896 – 1924 David Levin Sandelius.

Den kyrkoherde som verkat längst inom församlingen hittilldags är David Levin Sandelius
som hann med 28 tjänsteår innan han hastigt dog några dagar efter jul 1924. Sandelius var en
bestämd herre och han var inte alltid populär bland församlingsborna. Han hade en kärv framtoning och han sa ofta ”Jag gör min plikt”. Han var exemplariskt noggrann med församlingens
ekonomi. En annan uppgift som han lade ner stort arbete på var att ordna skolväsendet inom
socknen.

1925 – 1926 Lennart Fridén
Fridén startade Finnerödjas första kyrkokör 1925.
1926 – 1933 Sven Svensson

Kyrkoherde Svensson startade syföreningsverksamheten inom Finnerödja församling 1926.
1934 – 1943 Titus Lawenius.

Kyrkoherde Lawenius blev Finnerödja kyrkofullmäktiges förste ordförande 1943 men hann
bara inneha den posten några månader innan han flyttade från socknen.

1943 – 1954 Hugo Jonsson.

I en tidningsartikel från 1951 i anledning av kommunsammanslagningen mellan Finnerödja
och Tived berättade kyrkoherde Hugo Jonson en del om sitt pastorat. Där står bl.a. ”att socknen är stor och pastoratet mäter tre mil tvärsöver. En del församlingsbor har två mil till kyrkan
och det innebär svårigheter för dem att ta sig dit med tanke på de dåliga kommunikationerna.
Det kan vara en förklaring till att det är relativt få gudstjänstbesökare i kyrkan” ansåg han.
Kyrkoherden berättade vidare att han hade ytterligare nio predikoplatser inom pastoratet
vilket innebar att församlingsborna trots allt hade en gudstjänstlokal inom rimligt avstånd. När
det gällde kommunsammanslagningen trodde inte Hugo Jonson att det skulle bli någon större
skillnad i kyrkligt hänseende. Hugo Jonson var djupt engagerad i humanitärt arbete bland
flyktingar och hemlösa nere på kontinenten. Han reste vid flera tillfällen till bl.a. Österrike där
han en av gångerna var lägerföreståndare för Lutherska världsförbundets uppsamlingsläger.
1956 Folke Pilth.

Inbjudan till kyrkoherdeinstallation 1956.

Folke Pilth installerades som kyrkoherde i Finnerödja kyrka på Pingstdagen 1956. Ett halvår
senare avled han efter en kort tids sjukdom endast 50 år gammal. Han var mycket omtyckt i
församlingen inte minst bland sina konfirmander.

Folke Pilth i sitt ämbetsrum i prästgården. Foto Arne Sjöstedt.

Folke Pilth installeras till kyrkoherde 1956. Foto Arne Sjöstedt.

Prästmöte i Finnerödja kyrka 1956. Till vänster Rune Limnell, Hova och till höger Folke
Pilth. Prästen i mitten okänd. Foto Arne Sjöstedt.

Under 1950-talet var det av olika anledningar många vikarier på kyrkoherdetjänsten. När
Folke Pilth tillträde trodde man att allt skulle lugna ner sig men eftersom han avled efter bara
ett halvår på tjänsten var det dags för nya vikarier. Fram till 1957 hade inte mindre än 15
stycken passerat ut och in genom kyrkporten. Församlingsarbetet blev lidande och när det
gällde kyrkobokföring och arkivvård rådde en stor oreda. Till sist tröttnade kyrkofullmäktige
och en delegation utsågs för att åka till Stockholm den 2 april 1957 där de skulle träffa
ecklesiastikminister Ivar Persson. Delegationen bestod av prosten Olof Andersson, Hova,
kyrkofullmäktiges ordförande Arne Sjöstedt, fru Martha Hjalmarsson och kantor Arnold
Kalin. De hade med sig en skrivelse med en begäran om att kyrkoherdetjänsten snarast skulle
besättas med en ordinarie befattningshavare. Delegationen framhöll också att flera stora arbeten låg framför församlingen som restaurering av kyrkan, utvidgning av kyrkogården och
planering av ett församlingshem. Till det behövdes en ledare som kunde lägga ner tid och
kraft under en längre tid. Besöket gav av allt att döma resultat för senare under 1957 fick
församlingen en ny kyrkoherde – Stig Antbring.

Arnold Kallin, Martha Hjalmarsson, ecklesiastikminister Ivar Persson och prosten Olof
Andersson i glatt samspråk. Foto Arne Sjöstedt.
1957 – 1961 Stig Antbring

Kyrkoherde Stig Antbring avtackas av Bernhard Karlsson. Foto Arne Sjöstedt.
Antbring blev den siste prästen som bodde i gamla prästgården. När Finnerödja och Tiveds
församlingar slogs ihop 1962 blev han utan tjänst i den nya församlingen och flyttade från
orten. Antbring var min konfirmationspräst. Som jag minns honom var han en mycket försynt
man.

Nya prästgården
Under 1950-talet började renoveringsbehovet på prästgården i Mon bli allt större. Diskussionerna tog fart huruvida man skulle kosta på en renovering eller bygga nytt. I augusti 1955
beslutade kyrkofullmäktige att bygga en ny prästgård men det skulle visa sig bli en betydligt
hårdare nöt att knäcka än man tänkt sig. En av ledamöterna, som tyckte att den gamla prästgården skulle renoveras i stället, överklagade beslutet först till domkapitlet och senare till
länsstyrelsen i Mariestad, men fick inget gehör för sina synpunkter. Dessa överklaganden
gjorde att ärendet drog ut på tiden. En annan hake var det gamla donationsdokumentet från
1863 där det står att Finnerödjas präster skulle bo på den donerade gården. Kyrkofullmäktige
beslutade att lägga in en begäran om ändrade donationsbestämmelser hos Kunglig Maj:t så att
man skulle kunna bygga en ny prästgård på en mer centralt belägen plats. I mars 1956 hade
ärendet avancerat så långt att man beslutade köpa mark av Artur Jansson som ägde gården
Östra Finnerödja. Tomten på nära 4000 kvm kostade 17 000 kr och låg 100 m nordost om
kyrkan. Beslutet föregicks av diskussioner eftersom ett par av ledamöterna tyckte priset var
för högt. De blev dock nedröstade.

Längst upp till höger syns gården Östra Finnerödja och precis hitom den byggdes den nya
prästgården. Vykort.
I mars 1959 tillstyrkte domkapitlet att Finnerödja församling fick uppföra en ny prästgård på
fastigheterna Finnerödja 1:10 och 1:11. Domkapitlet ansåg att den gamla prästgården låg
olämpligt till och var i behov av en omfattande renovering. Med anledning av det och att den
nya tomten var lämplig för en prästgård tillstyrkte domkapitlet det som föreslagits. Den nya
prästgården stod färdig 1963 och den förste präst som flyttade in var kyrkoherde Sigfrid
Häggstam.

Gården Östra Finnerödja köptes in för att ge plats åt prästgårdsbygget. Okänd fotograf.

Nya prästgården blev inflyttningsklar 1963. Okänd fotograf.

1962 slogs Finnerödja och Tiveds församlingar ihop till ett pastorat. Pastoratets förste kyrkoherde Sigfrid Häggstam blev den förste att bo i den nya prästgården snett emot kyrkan.

Kyrkoherdar som bott i den nya prästgården
1961 - 1967
1967 - 1971
1972 - 1978
1978 - 1983
1983 - 1985
1985 - 1993
1995 - 1998
1998

Sigfrid Häggstam
Gunnar Rosenlund
Gert Lundberg
Martin Sandström
Georg Lindkvist
Alazar Menghestu
Ingemar Lahrin
Anna Eriksson
1961 – 1967 Sigfrid Häggstam

Sigfrid Häggstam hade varit kyrkoherde i Tiveds församling några år innan han fick kyrkoherdetjänsten i det nya sammanslagna pastoratet. När den nya prästgården blev färdig flyttade
familjen Häggstam från Tived till Finnerödja. Hela familjen var mycket musikalisk och framträdde ofta i kyrkan.

Sigfrid Häggstam i Finnerödja kyrka. Foto Arne Sjöstedt.

1967 – 1971 Gunnar Roslund

Gunnar Rosenlund installeras som kyrkoherde i mars 1968. Okänd fotograf.
Gunnar Roslund omkom i en trafikolycka utanför prästgården 1971.
1972 – 1978 Gert Lundberg

Från höger Gert Lundberg och Linnea Ström. Övriga okända. Okänd fotograf.

Program från Gert Lundbergs kyrkoherdeinstallation 1972.

Gert Lundberg avtackas av Gustav Nilsson vid ett samkväm i NTO-lokalen 1978.
Okänd fotograf.

Gert Lundberg var en präst med en ovanlig bakgrund. Innan han prästvigdes hade han varit
frisör, musiker och journalist. I ungdomen drömde han om att bli sjöman, en dröm som aldrig
blev sann. I 30-årsåldern blev han starkt påverkad av den högkyrkliga Oxfordrörelsen.

Martin Sandström 1978 - 1983

Martin Sandström prästvigdes 1973 och fick sin första tjänst i Lidköping. Efter fem år valde
han att söka kyrkoherdetjänsten i Finnerödja eftersom han ville komma till en landsbygdsförsamling. Han lade ner mycket arbete på ungdomsverksamheten. Eftersom han sedan tidigare
var engagerad i Ansgarsförbundet föll det sig naturligt att starta en Ansgarsverksamhet i
Finnerödja för barn mellan 7 – 12 år. Starten skedde 1979. Till en början höll man till i prästgården men när församlingshemmet stod klart våren 1981 kunde verksamheten flytta över dit.
Sandström började också besöka församlingsbor som fyllde jämna år, från 70 år och uppåt.
Anledningen till det var att det fanns många äldre som var mycket ensamma och behövde en
liten uppmuntran i form av en blomma.

Martin Sanström installerades som kyrkoherde i oktober 1978. Okänd fotograf.

Klockaren, kantorn mm Lars Wallgren

Klockare Lars Wallgren. Okänd fotograf.
Lars Wallgren föddes 1823. Han utbildade sig till folkskollärare och fick en ordinarie tjänst i
Finnerödja 1875. Wallgren hade många strängar på sin lyra och var bland mycket annat kyrkans kantor och klockare i många år. När kyrkan fick en ny orgel 1878 beslöt kyrkostämman
några år senare att ge den gamla orgeln till Wallgren som tack för lång och trogen tjänst inom
kyrkan. På Lars Wallgrens gravsten på Finnerödja kyrkogård står att han tjänat församlingen i
53 år. Wallgren avled 1905.

Klockaren Johan Carlberg
År 1806 efterträdde Johan Carlberg sin svärfar Lars Skoggren som klockare i Finnerödja församling. Carlberg var en noggrann man som under åren 1806 – 1820 förde anteckningar om
vad som skedde i socknen. På titelbladet till hans bok står det: ”Minnesbok, varuti varjehanda
saker äro antecknade”. I minnesboken hade han också skrivit in klockarinstruktionen. När en
klockare skulle tillträda sin tjänst fick han först avlägga en huldhets- och trohetsed. I Minnesboken kan man läsa att Carlberg skulle städa kyrkan, sätta upp alla julljusen på julafton, slå
gräset på kyrkogården och köra bort höet. Där står också att han grävde ner vinterliken och
grävde ner lik i sockengraven (en massgrav för de allra fattigaste). Han gjorde också anteckningar om gudstjänster, nattvardsgångar, husförhör och när läsarbarnen ”gick fram”. Det finns
en anteckning om att det var mässfall i Finnerödja kyrka söndagen den 25 februari 1816
eftersom prästen Per Sjogerström var sjuk.
Till klockarens uppgifter hörde också att vara lärare och Johan Carlberg antecknade tider när
undervisningen tog sin början och när det var examensdags. Han sysslade också med sjukvård
som kom både människor och djur till godo. Förutom att sköta alla sina uppgifter inom kyrkan, arbeta som lärare och bistå vid sjukdom, drev han ett litet jordbruk och gjorde affärer
främst med hästar. Man kan undra hur hans tid räckte till. Klockare Carlberg avled 1821.

Klockarinstruktion
Följande klockarinstruktion fanns i Finnerödja i början på 1800-talet och var säkert i bruk
under delar av 1700-talet också.
”Klockarinstruktion vid Finnerödja
1. Första gången ringes sön- och högtidsdagar kl. 8 f.m. men andra gången ej, förrän
prästen befaller. Vid skriftermål börjas det alltid, då andra gången ringes. –
Gudstjänsten tar sin början, utom juldagen, alltid kl. 10.
2. Juldagen ringes 1:a gången till ottesången kl. ½ 6, annangången, då prästen kommer,
och sammanringning, då ottesången börjas. – Ljusen tändas emellan 2:a gången och
sammanringningen.
3. Långfredagen är högmässa och aftonsång och ringes samman emellan tjänsterne,
ävensom juldagen emellan ottesången och högmässan.
4. Då lik, barndop och kyrkogångshustrur inträffa på en och samma dag, följer – efter
gammal ordning – prästen liket till graven, då klockaren går förut och utvisar stället.
Sedan liket är jordfäst, döpes barn, därefter intagas kyrkogångshustrur. Men händer så,
att kyrkogångshustrur inträffa den söndag, då nattvardsgång är, och den hustrun samma dag vill begå Herrens Nattvard, kyrkotages* hon före skriftermålet.
5. Kollekterne, som uppbäras juldagen, alla 4 böndagarne och 1:a söndag i Advent tillfalla lasarettet i Mariestad, och bör därom tillsägas söndagen förut ifrån predikstolen,
även samma dag den uppbäres.
6. Kollekterne, som uppbäres Nyårs-, Vårfrudagen, Midsommar- och Mikaelsmässodagen, tillfalla klockaren för vinets hämtande ifrån Hova.
7. Kollekten, som uppbäres Annandag Jul, Påsk och Pingst, är anslagen till böckers
inköpande för fattiga barn och påminnes därom dagen förut från predikstolen.
8. Ifrån maj månads början till Mikaeli läses bönen för frukten på jorden näst före fader
Vår. Även ringes under denna tid alla lördagseftermiddagar kl. 6 med stora klockan.
9. Bönesöndag och alla fyra böndagarne läses Litania, så fort som prästen sagt Amen på
predikan.
10. De Kungliga förordningar, kollegiers kungörelser och transumter, som varje söndag
uppläses, skola antecknas var för sig på en, särskild nota. Brev och publikationer läsas
i denna ordning: Efter predikan personalier efter lik, sedan efter bönen ”Barmhärtige
Gud…” göres bön för Konungen och det Kungl. huset; därefter förbön för sjuka,
därefter lyses för brudfolk, sedan tacksägelse för döda.
Därefter, då nattvardsgång blir, bönen för kommunikanterne och bönen för frukten på
jorden den tid på året hon bör läsas, som i 8:e punkten nämnt är.
11. Efter Fader Vår läses 1. Kungl. Maj:ts förordningar, 2. Kollegiernas, 3.
Landhövdingens, därefter Kronofogdens, Länsmans samt andre Publicas – i den
ordning, som stånd och karaktär fordra.
12. Då någon dör i veckan och den påföljande söndag skall begravas, och således varken
tacksägelse eller ringning är skedd söndagen förut, skall ringas för honom lördag
förmiddag kl. mellan 11 och 12.
Alltid gräves för lik om lördagarne, då även bår och bårkläde utlämnas. Men är det
elak väg samt långt upp uti skogen liket är hemma, får bårklädet ej tagas längre än till
nästa hemman från kyrkan utmed landsvägen.”
*Kyrktagning är en mycket gammal sedvänja. När en kvinna fött barn var hon oren tills hon
kyrktagits vanligtvis 6 veckor efter förlossningen. Prästen bad för henne och tackade för att
hon överlevt barnafödandet och hälsade henne välkommen tillbaka till kyrkans gemenskap. I

Sverige upphörde seden i början på 1900-talet utom på västkusten där den förekom fram till
1950-talet.

En av Finnerödjas många plikttrogna kyrkvärdar var Larsson från Västergården som var
kyrkvärd fram till sin död 1944. Foto Arne Sjöstedt.

Husförhör
En präst har alltid haft många olika arbetsuppgifter. Förutom de rent religiösa uppgifterna
som att hålla gudstjänst, döpa, konfirmera, viga, begrava och så vidare har prästen också haft
en mängd administrativt arbete. I kyrkolagen från 1686 lades grunden till den allmänna folkbokföringen. Enligt lagen skulle prästerna föra födelse- dop-, lysnings-, vigsel-, död- och
begravningsanteckningar, in- och utflyttningslängd samt husförhörslängder. I drygt 300 år
skötte kyrkan dessa anteckningar innan de lokala skattekontoren tog över de kyrkliga myndigheternas uppgifter inom folkbokföringen den 1 juli 1991.
I Finnerödja började prästen Petrus Hof föra anteckningar i födelse- och dopboken 1668.
Dödboken fick sina första noteringar 1695, vigsel- och lysningsboken 1724, husförhörslängderna 1793 och flyttlängderna 1801. Husförhören var en årlig kontroll av församlingsbornas läskunnighet och kunskaper i Luthers lilla katekes. Prästen passade också på att uppdatera församlingsböckerna när han besökte de olika gårdarna. Husförhören upphörde formellt 1895. Folkskolan hade nu tagit över rollen som folkbildare.

Första sidan i födelseboken 1668. Dominica betyder söndag.
En modernare form av husförhör fortsatte dock i många församlingar fram till 1950-talet.
Man började med att granska mantalsblanketter, rätta och komplettera församlingsböcker och
efter det vidtog det s.k. husförhöret. 1946 hölls husförhör i Finnefallets missionshus och enligt
en tidningsnotis utgick kyrkoherde Hugo Jonson från tredje artikeln i Luthers katekes ”Tänk
på vilodagen så att du helgar den” och frågade sedan "Vad är det?" enligt Luthers förklaring.
Prästen kunde konstatera att minnet var ganska gott bland de församlade som inte hade glömt
bort Luthers förklaringar.

Denna annons om husförhör var införd i lokalpressen 1950.

Utdrag ur husförhörsboken 1883 – 1894 vänster sida. I utdraget kan man se att det gäller
Östra Åtorp i Gate rote. De överstrukna personerna har antingen avlidit eller flyttat under
perioden 1883– 1894. Laura Matilda Dahl som står på nedersta raden är min farmor.

Utdrag ur samma husförhörsbok men höger sida. Där kan man utläsa vilka år de olika personerna varit med om husförhören och att Maja Greta tog ut lysning 1889.

Kyrkostämma - kyrkofullmäktige
I äldre tider var det sockenstämman som beslutade i ärenden som rörde kyrkan men den 7 december 1862 började en ny epok. Då hölls den första kyrkostämman i Finnerödja. Där behandlades allt som rörde kyrkan i stort som i smått. På kyrkostämman 1940 behandlades ett
förslag från kyrkorådet om att ordna kyrkskjutsar inom församlingen eftersom många hade
lång väg till kyrkan. Kyrkorådet hade föreslagit att ett belopp på 200 kr skulle anslås till
kyrkskjutsarna och dessutom skulle man ta ut en avgift på 25 öre per resande som bodde
mindre än 4 kilometer från kyrkan och 50 öre av de som bodde längre bort. Man påpekade att
avgiften gällde för både fram- och återresan.
Den 13 december 1942 hölls den sista kyrkostämman i Finnerödja under kyrkoherde Titus
Lawenius ordförandeskap. Stämman hölls i Missionshuset vid Paradistorg, en lokal som man
använt för sina sammanträden i årtionden. Med tanke på att det var den sista ordinarie kyrkostämman, innan kyrkofullmäktige skulle ta över dess roll året därpå, hade man förväntat sig
ett större deltagarantal. Av de 15 som tidigare under året blivit valda till det kommande
kyrkofullmäktiget hade endast fyra infunnit sig. Lördagen den 23 januari 1943 kunde kyrkoherde Lawenius i egenskap av ordförande i den gamla kyrkostämman hälsa Finnerödja kyrkofullmäktiges ledamöter välkomna till det första sammanträdet. När ordföranden skulle väljas
tyckte de församlade att den som innehade kyrkoherdebefattningen i församlingen också
skulle vara ordförande i kyrkofullmäktige. Kyrkoherde Titus Lawenius blev alltså den förste
att inneha den posten. En av de första frågorna man hade att besluta om var sammanträdesdagen. Beslutet blev att sammanträdena skulle hållas på lördagar. Helst samma lördag som
kommunalfullmäktige sammanträdde eftersom många av ledamöterna även var valda dit.
Kyrkoherde Lawenius flyttade från Finnerödja under våren 1943 och efterträddes av kyrkoherde Hugo Jonson som därmed också fick axla posten som ordförande. När kyrkoherde
Jonsson flyttade från Finnerödja 1954 var det ingen ny kyrkoherde vald. Det föll sig därför
naturligt att välja en lekman. Den förste som valdes var Sven Blad och han har i fortsättningen
efterträtts av andra lekmän. När den nya skolan stod färdig 1953 flyttades kyrkofullmäktiges
sammanträden dit.
Kyrkofullmäktige är det beslutande organet i församlingar med mer än 500 röstberättigade
personer. I mindre församlingar kan man i stället ha en kyrkostämma där alla röstberättigade

kyrkomedlemmar får delta direkt i besluten. I alla församlingar finns även ett kyrkoråd som är
församlingens styrelse. Det är kyrkofullmäktige (eller kyrkostämman) som utser kyrkorådet.
Den gamla kyrkostämman i Finnerödja övergick 1943 till att bli en pastoratskyrkostämma för
församlingarna i Finnerödja och Tived. I december 1962 hölls den sista pastoratskyrkostämman nästan på dagen 100 år efter det att den första kyrkostämman hade hållits i Finnerödja.
Det sista sammanträdet hölls under högtidliga former i kyrkan under ledning av ordförande
Arne Sjöstedt. Även årets sista kyrkofullmäktige var förlagt till kyrkan. De båda sammanträdena inramades av psalmsång och violinsolo av Armand Grenfelt. Som avslutning hölls en
högtidligare form av aftonbön ledd av kyrkoherde Häggstam. Från 1963 skulle man hålla
församlingsdelegeradesammanträden i stället för pastoratskyrkostämma.

Finnerödjas första kyrkofullmäktige 1943-1946. Stående: Arne Sjöstedt, Karl Norell, Emil
Johansson, Olof Johansson, Sven Persson, Tage Alexandersson, Simon Johansson, Linus
Landin, Bernhard Karlsson. Sittande: Judit Henningsson, Annie Olausson (gift Spahnn),
ordförande kyrkoherde Hugo Jonsson (som hade efterträtt Lawenius efter bara några
månader), Manfred Fredberg och Henning Nilsson. Foto Arne Sjöstedt.

Arne Sjöstedt leder den sista pastoratskyrkostämman 1962. Foto Arne Sjöstedt.

Kyrkofullmäktige 1958. Stående: Harry Gustavsson, Sigurd Fredberg, ”Stallarn” Svensson,
Gunnar Karlsson, Sten Blom, David Eriksson, Arne Sjöstedt, Arnold Kalin. Sittande: Okänd,
Sven Blad, Gustav Nilsson, Bernhard Karlsson och Julia Martinsson. Foto Arne Sjöstedt.

Församlingshemmet
Första gången som ett församlingshem kom på tal var 1926 och det var den nystartade syföreningen som ville ha en lokal där man kunde samlas. Kyrkoherde Lawenius skrev i en tidningsartikel i december 1942 att det var nödvändigt med ett församlingshem för att det kyrkliga arbetet skulle kunna utvecklas. Fyra år senare togs frågan upp i samband med en prostvisitation där kontraktsprost Josef Ahlson ansåg att det var ett "trängande församlingsbehov".
I en tidningsartikel från 1949 säger kyrkoherde Hugo Jonsson att ett församlingshem står
högst på hans önskelista. ”Det finns inte en enda offentlig lokal för kyrkligt arbete utan man
får hålla till i privata hem”. Han ansåg också att det var svårt att utveckla det kyrkliga arbetet
utan riktiga samlingslokaler. Vid biskop Sven Danells visitation 1956 togs frågan upp på nytt.
I mars 1980 började det äntligen hända positiva saker i ärendet. Det var den växande barnoch ungdomsverksamheten som hade påskyndat det hela. Grupperna behövde ändamålsenliga
lokaler för att kunna utvecklas. Kyrkofullmäktige hade nu tagit fram ritningar och börjat begära in anbud. Den 22 oktober 1980 hölls en liten ceremoni i samband med första spadtaget.
Församlingshemmet byggdes i ena kanten av den stora parkeringsplatsen. Virket tog man från
kyrkans egen skog och mycket arbete gjordes på frivillig väg.
Bygget gick snabbt och i maj 1981 kunde biskop Helge Brattgård förrätta invigningen. Biskopen sa bland annat i sitt tal ”att församlingshemmet är ett vårtecken för fortsatt arbete inom
församlingen. Ni har gjort detta tillsammans och det betyder att mycket mer går att göra ge-

mensamt. Det är mycket glädjande att så mycket frivilligt arbete har lagts ner”. En grupp
konfirmander och juniorer svarade för ett annorlunda inslag under invigningen. De fick
tillfälle att ställa frågor till biskopen och en del var inte helt lätta att svara på. Bland annat
ville ungdomarna ha reda på varför biskopar har så underliga mössor på huvudet, hur Gud
kom till och varför kyrkorna har så många dyrbara ting av guld, silver och kristall när det
finns människor som behöver mat och pengar så mycket bättre.

Första spadtaget togs i oktober 1980. Längst fram till höger står Gustav Nilsson.
Okänd fotograf.

I januari 1981 hade bygget kommit så här långt. Okänd fotograf.

Det nya församlingshemmet på 330 kvm kostade 1,3 miljoner att bygga. För de pengarna fick
man flera samlingssalar, en särskild lokal för ungdomsaktiviteter, kök mm. Nu fanns det äntligen möjlighet att ha flera aktiviteter i gång samtidigt. Något som församlingen verkligen hade
saknat var en passande lokal för minnesstunder efter begravningar, även det önskemålet var
nu uppfyllt. Tidigare hade man fått hyra NTO-lokalen, som låg ett par kilometer från kyrkan,
när man ordnade kyrkkaffe eller hade andra större samlingar.

Församlingshemmet var fullsatt vid invigningen i maj 1981. Okänd fotograf.

Finnerödja församlingshem. Foto Gunn Sjöstedt.

Finnerödja kyrkokör
I Finnerödja församling startade prästen Lennart Fridén en kyrkokör 1925. Det var lite unikt
att det var en präst som startade kören för i vanliga fall var det kantorns uppgift. Kören hade
27 medlemmar från början och körens solist hette Asta Johansson. När Lennart Fridén
flyttade efter ett år tog Asta Johansson över som ledare. Innan hon fick ta över ledarskapet
var hon dock tvungen att åka till Motala på en tiodagarskurs i körledning. Intresset för kören
har gått lite upp och ner under årens lopp och periodvis har det varit svårt att få tillräckligt
med manliga sångare.

Kyrkokören 1960 Bakre raden: Torsten Johansson, okänd, Helmer Ström, Henry Eriksson,
Åke Andersson, Alfons Grenfält. Mittenraden: Arnold Kalin, Elsa Martinsson, okänd, Bojan
Johansson, Stina Söder, Stina Kalin, Anna Paulsson, Främre raden: Anita Karlsson, Kerstin
Kalin, Gudrun Kalin, Ingegerd Kalin, Inez Gribing, Karin Andersson. Gästsolist vid detta
tillfälle var Bertil Boo som hade med sin egen dragspelare. Okänd fotograf.

Finnerödja kyrkokör vid starten 1925. Övre raden: Uno Gustavsson, Helmer Ström, Gustav
Gustavsson, Johan Gustavsson, Bengt Lyman, Gustavsson, körledare Lennart Fredén, C Hson Stolt, Gunnar Andersson, Henrik Johansson, Viola Andrén, Kjellstedt. Mellanraden: Göta
Bengtsson, Nora Andersson, Linnéa Ström, okänd, Alice Gustavsson, Karin Ahlberg. Nedre
raden: Helga Ström, Alcy Fredberg, Margit Nykvist, Gunhild Lundmark, Ingrid Sahlén,
Ingeborg Norell, Asta Johansson, Dagmar Johansson, okänd. Okänd fotograf.

Finnerödja kyrkokör år 2001. Alfons Grenfält, Björn Sundström, Sonja Fredberg, Carina
Rosengren, Sigrid Löfqvist, Arne Löfqvist, Rita Skyllberg, Maud Pettersson, Berit Johansson,
Verner Martinsson, Anna-Greta Dahl, Karin Bengtsson, Siv Pettersson och körledaren Per
Nordin. Okänd fotograf.

Program från en av kyrkokörens konserter. Okänt år.

Syföreningar och diakonikrets
År 1926 bildades den första syföreningen inom Finnerödja församling på initiativ av kyrkoherde Sven Svensson. Från början var det ett tjugotal damer som träffades men antalet deltagare ökade stadigt. Så småningom bildades syföreningskretsar i Björkmarken, Ullsandsmo,
Bäckedalen och Kvarntorp. Syföreningarna har under åren stöttat yttre och inre mission såväl
som hjälpverksamhet inom kommunen ekonomiskt. De flitiga damerna i de olika kretsarna
har bidragit med många vackra handarbeten som inbringat mycket pengar vid syföreningsauktioner och från olika lotterier. De första åren hölls en auktion på hösten men efter några år
blev det även en vårauktion. I december 1943 inbringade auktionen 2013 kronor vilket var
mycket pengar på den tiden. På 1940- och 50-talen kunde det komma 200 personer till
auktionerna som hölls i NTO-lokalen.

Annons från 1956

Bäckedalens syförening omkring 1970. Närmast väggen till höger sitter Marta Hjalmarsson,
Margit Larsson, okänd, fru Lissel i rutigt, Ester Österberg, Inga Karlsson. De övriga är
okända. Okänd fotograf.

Hösten 1934 höll den kyrkliga syföreningen sin första auktion med syfte att samla in pengar
till en församlingssyster i Finnerödja. Man fortsatte sedan att hålla auktioner varje höst under
resten av 1930-talet där behållningen gick till den framtida församlinssystern. 1938 bildades
en diakonikrets i Finnerödja med syfte att svara för anställning och avlöning av denna syster.
Redan samma år begärde man hos Diakonianstalten Samariterhemmet i Uppsala att få en
sköterska till Finnerödja församling. Eftersom det var ont om utbildade samaritersystrar fick
man ställa sig i kö och det dröjde till 1941 innan man var framme vid målet och kunde
anställa Annie Olausson, gift Spann, som Finnerödja församlings första församlingssyster.
Kvarntorps syförening lades ner omkring 1970 men pengarna som de flitiga damerna dragit in
fanns kvar till 1976. Då användes kassan till att bekosta en mässkrud. Kyrkans blomsterfond
fick en större summa och ett bidrag lämnades till PRO som skulle bekosta hörselslingor i
NTO-lokalen. När församlingshemmet invigdes 1981 lämnade syföreningarna bidrag till
inköp av inventarier, ett piano och gardiner. Annat som föreningarna skänkt till kyrkan är
bland annat en korkåpa, lampetter och en altarduk.
1988 fanns det två aktiva syföreningar, en i Finnerödja samhälle med Elise Grenfält som
ordförande och en i Bäckedalen där Kerstin Hjalmarsson var ordförande. Aktiviteten inom
syföreningarna avtog sedan efter hand i takt med att de flitiga damerna blev allt äldre och inga
unga kom till. Från 2008 är verksamheten i syföreningen vilande.

Konfirmandundervisning

Konfirmandgrupp från början av 1940-talet. Prästen heter Titus Lawenius. Kortet taget vid
gamla prästgården. Okänd fotograf.

Konfirmationer har skett sedan åtminstone 1797 i Finnerödja kyrka. Från och med det året
finns det nattvardslängder, sedermera konfirmationsböcker förda. I ett gammalt protokoll från
1816 står det att konfirmanderna skötte sig illa inne i kyrkan. Ungdomen var uppenbarligen
inte bättre förr. Konfirmationsundervisningen har skett på olika platser i socknen. På 1920och 30-talen bedrevs undervisningen i Körningstorps skola intill Paradistorg. Vet inte vart de
flyttade efter skolbranden 1935. När centralskolan invigdes 1953 flyttades undervisningen dit.

Konfirmation i Finnerödja kyrka 1958. Foto Arne Sjöstedt.

Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsarbetet är viktigt i en församling och i Finnerödja har det gått lite upp och
ner under åren. I mars 1949 anordnades en scoutgudstjänst i Finnerödja kyrka och Finnerödja
församling fick sina första flickscouter. Scoutverksamheten lades så småningom ner. När
kyrkoherde Martin Sandström kom till Finnerödja 1978 fanns det ingen direkt verksamhet
riktad mot barn och ungdomar. Efter ett år startade han upp kyrkans barntimmar för de minsta
och verksamhet för Ansgars miniorer och Ansgars juniorer. När Sandström flyttade från
Finnerödja 1983 hade Ansgarsverksamheten ett 40-tal medlemmar.

Barngrupp utanför kyrkan troligen på 1950-talet. Okänd fotograf.

Söndagsskolegrupp omkring 1960. Olle Kallin, Karin Martinsson, Kristina, Tommy Svanmark, Ann-Mari Martinsson, Benny Persson, Chatarina Carlbo, Anders Häggstam.
Foto Lillan Persson.

Examen i kyrkan
När eleverna i nybyggda Finnerödja skola hade sin första examen 1954 startade en ny tradition. Efter ”examensförhören” i de olika klasserna samlades alla elever och lärare ute på
skolgården för att gemensamt tåga till kyrkan. Längst fram gick två av de äldre eleverna med
var sin svensk fana. Man tågade nerför stationsbacken, sedan till höger på Dalgatan fram till
den lilla vägen som går ner till kyrkan. Det var högtidligt att gå med i det långa ledet och
sedan få gå in i kyrkan som var dekorerad med björkar. Höjdpunkten var nog när vi fick
sjunga ”Den blomstertid nu kommer”.

Examensavslutning i kyrkan 1988. Okänd fotograf.

Examensavslutning i kyrkan 1988. Okänd fotograf.

Små notiser
I ett sockenstämmoprotokoll från 1796 står det att ”den som sitter på Krogen sedan gudstjänsten är börjad pliktar 12 shilling och krögaren om han ej tillsagt otidiga gäster att gå i
gudstjänst pliktar 24 shilling till kyrkan.” I ett sockenstämmoprotokoll från 1886 påminner
man om dessa regler och påpekar att ”rotemästarna turvis var sin söndag angiva förbrytarna
samt plikten i laga ordning uttaga”.
Vid ett tillfälle under 1930-talet besökte konstnären och författaren Albert Engström Finnerödja kyrka och han fäste sig särskilt vid altartavlorna som han tyckte var rörande primitiva.
På 1940-talet var det tradition att hålla morgongudstjänst vid Ramundeboda klosterruin på
Kristi Himmelsfärdsdag. Innan gudstjänsten började hörde det till att kyrkokören sjöng från
tornet i Finnerödja kyrka.
Den 28 april 1951 fick Finnerödja kyrka lite extra uppmärksamhet då Sveriges Radios helgmålsringning sändes därifrån. Svenska folket fick då möjlighet att höra den vackra klangen
från de två kyrkklockorna. I december samma år installerades elektrisk klockringning till en
kostnad av 5 000 kr. Fem år senare i juni 1956 var det åter dags för helgmålsringning i radion
vilket framgår av nedanstående radioprogram. Den tredje gången som Finnerödjas kyrkklockor tonade ut i etern var den 19 december 1981.

Helgmålsringning från Finnerödja kyrka den 30 juni 1956.
I slutet på oktober 1978 stals en vit mässkrud och en vit alba från kyrkan. Polisen var mycket
fundersam över vem som hade användning för dessa plagg. Vid inbrottet stals också en valurna i koppar värd 2 000 kr och ett par tennljusstakar.

Finnerödja kyrka från olika år och ur olika vinklar

Gammalt vykort.

Finnerödja kyrka 1954.

Finnerödja kyrka som julkort.

Kort från slutet av 1950-talet.

Här syns de romerska siffrorna på tornuret som fanns fram till 1971.

Tavla målad av Thure Almkvist.

Finnerödja kyrka 2015. Foto Gunn Sjöstedt.

Finnerödjas präster från 1677 – 1934.

Finnerödjas präster från 1934 – 2000-talet.

En gammal tavla med både präster, kyrkvärdar och organister som verkat i Finnerödja kyrka.
Även några biskopar finns med.

Interiörer från Finnerödja kyrka 2015
Foto Gunn Sjöstedt

Bonad uppsatt efter renoveringen 2013.

Bonad uppsatt efter renoveringen 2013.

