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Södra Råda Akademien är en ideell förening som på uppdrag eller på eget initiativ skall 
bedriva och stödja kunskapsbygge och kunskapsförmedling inom relevanta vetenskapliga 
områden med koppling till den medeltida kyrkan och det medeltida kyrkolivet.


Föreningen har två grenar i sin verksamhet. Dels driver den besöksmålet Södra Råda 
gamla kyrkplats, anordnar föreläsningar och andra aktiviteter, dels utför några av 
föreningens medlemmar rekonstruktionsbyggnation och forskning på uppdrag av 
Insamlingstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats och Hantverkslabratorium i Mariestad.

Dessutom har föreningen sedan 2017 en ledande roll i ett bygdeutvecklingsprojekt kallat 
Hållbara platser. Projektet bygger på ett sk idéburet offentligt partnerskap, IOP,  med 
bidrag från Västra Götalandsregionen (VGR).


Aktiviteter och Projekt


Rekonstruktionen

I våras kom så äntligen ett efterlängtat beslut från finansiärerna Länstyrelsen och 
Regionen om att bidra med de pengar som krävs för att få kyrkan under tak. Under året 
har kompletterande arbeten gjort för att ha allt material för taklagsbygget färdigt inför 
2020 samt ett stort antal spån beställts för långhuset. Framförallt utfördes arbetena under 
veckorna 14,16,17, 18 och 20 då innertaksbrädorna hyvlades, nockhuv och golvplankor 
”sminkhuggdes” och de båda gavelspetsarna timrades färdiga liggande på mark. Sent 
under hösten gjordes också samtliga takstolar färdiga. 


Besöksmålet

Bemannades med start den 6 juni o därefter varje helg fram till den 4 augusti. Vi hade 
också ca 6 st förbeställda guidningar. Vi ordnade även i år en hantverksdag med 45 
besökare. Totalt var antalet besök över 800st. Vi anordnade två arbetsdagar en på våren 
och en slåtterdag då vi tog oss an vår äng. Innan branden fanns en vacker äng som 



omgav kyrkan. Branden, de arkeologiska utgrävningarna och det mångåriga byggandet 
har väsentligt minskat ängen.

Vi har dock som mål att efter nästa år då det mesta av bygget är färdigt börja återställa 
ängen till sin forna glans. Förr innan gräsklippnings hysterins tidevarv var kyrkogårdarna 
viktiga platser där klockaren, prästen eller omgivande gårdar tog tillvara höet. Ofta hade 
de också efterbete av får eller getter. Dit vill vi igen.


Som ett led i att bli mer vana med lien så inbjöd vi alla intresserade att den 11 augusti 
komma till kyrkplatsen, vi blev ett tiotal. Då visade Lie- Linda hur en svingar och sköter en 
” knacke-lie” och Bengt hur en slipar sin sliplie. Efter slåttern på kyrkplatsen visade Lena 
och Lars-Erik kommunens mest artrika äng.Vi brukade lie och höräfsa samt hade eget 
fika och tillbringade några timmar ihop!


Föreläsningarna


Var som vanligt välbesökta och fyra till antalet. Inledde gjorde Ann-Catherine Bonnier med 
en föreläsning om likheter och skillnader om de båda timmerkyrkorna Södra Råda och 
Tångeråsa. Därefter föreläste Amanda Nilsson om sitt arbete med att bygga porten till 
Södra Råda rekonstruktionen. Annika Björklund berättade om det medeltida Värmland 
och Joakim Lilja avslutade med en inspirationsföreläsning kring att slöjda. Ca 150 
personer besökte oss.


IOP


Planen för Södra Råda blev klar och skickades till Gullspångs kommun och 
Insamlingstiftelsen Planen är uppbyggd på så vis att vi lokaliserat olika aktörers 
målsättningar för att se hur de sammanfaller med den vision vi har för Södra Råda. Vi 
ämnar därefter fråga om de vill samverka med oss på det vis vi föreslår eller på något 
annat vis.  Gullspångs kommun har svarat att de vill utveckla besöksmålet med oss. 
Arbetet fortsätter med de andra aktörerna.


Leaderprojekt


Vi inledde en ansökan om ett  Leaderprojekt ihop med Studieförbundet. Vi sökte främst 
medel för att färdigställa en gångbro från parkeringen in på kyrkplatsen, uppdatera 
informationskyltar, ta fram en bygglovshandling för den framtida besöksboden samt för 
två evenamang. Nämligen en taklagsfest 20 för hantverkare och bybor samt en 
invigningsfest 21. Vi fick medel den 13 december 2019.


Övrigt


Vi skickade kondoleanser till Notre Dames biskop vid branden, och berättade om vår 
tragiska brand och det positivare rekonstruktionsarbetet.


Vi inledde ett samarbete med Västarvet kring skyltar och kring en ev. ansökan till 
länstyrelsen om återställande av ängsmark kring kyrkan.


Styrelsen beslutade köpa in en videokamera för att dokumentera föreläsningar, 
byggprocesser o andra viktiga händelser.


 




