Södra Råda Akademien Årsberättelse 202
Föreningen hade under året 20 betalande medlemmar.
Styrelsen bestod under året av: Bengt Jo Bygdén, ordf. Magdalena Eriksson, vice ordf. Brita
Augustinson, kassör och ledamöter Torbjörn Johansson, Gunnar Ros, Gunilla Evertsson, Lena
Höglund och Agne Niklasson som suppleant Revisor Magret Kållberg Valberedning . Lars-Eric
Rådbo och Lars -Erik Jern
Styrelsen har haft 6 möten under året
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.
Aktiviteter och Projek
Rekonstruktionen Våren 2019 beslutade nansiärerna; Länstyrelsen och Regionen om att bidra
med de pengar som krävs för att få kyrkan under tak. Under året har taklagsbygget av kyrkan
genomförts och dokumenterats via foto och lm. Arbetet genomfördes av ett arbetslag om 6
timmermän som med medeltida metoder och redskap lyfte upp och satte samman allt material som
under åren tillverkats i skogen. Det var med stor glädje som vi den 13 maj kunde ra med en liten
Corona säker taklagsfest som Akademiens styrelse ordnade för inblandade timmerhantverkare.
Under sommaren spikades takspånen taknock och vindskidor och sent på hösten tjärades taken
Besöksmålet
Under perioden 23/3-15/3 pågick byggnadsarbete vilket gjorde att tillgängligheten till byggnaden då
var begränsad. Vi uppdaterade fotoutställningen och bytte trall på besökstornet
Den 6 juni hade vi en invigning av besöksmålet och dessutom erhöll en av hantverkarna på Södra
Råda, Mattias Hallgren ett nt pris som årets trähantverkare från Stiftelsen Ulf k Nordensson. 50
besökare slöt upp och hade Corona säkrade guidningar i kyrkan. Därefter var vi ett att få besöksmål
i Sverige som erbjöd guidningar. Föreningen har erbjudit guidning under helger vid 14 tillfällen och
haft 3-4 bokade enskilda guidningar. Antalet besökare har, vid de tillfällen platsen varit bemannad,
haft ca 425 besökare. Gunilla Evertsson och Lena Höglund ordnade en hantverksdag under en av
helgerna som traditionen bjuder. Intresset för projektet har varit stort och under sommaren har
antalet personer som besökt platsen, under tider när den varit obemannad och räkning av besökare
inte kan göras, varit betydlig er än tidigare år. Detta kan de hantverkare som arbetat på platsen och
de boende i området intyga.Vi anordnade en arbetsdag på våren. Däremot ordnade vi inte vår
traditionella föreläsningsserie under juli månad.
IOP Planen för Södra Råda har nu lett fram till att regionen vill skriva en treårig driftsavtal med
föreningen och Gullspångs kommun med förhoppning om att den ska bli permanent
Leaderprojekt som vi driver ihop med Studieförbundet har nu lett till en nybyggd bro från den
nyanlagda parkeringsplatsen och vi kommer under sommaren ha nytillverkade informationstavlor
på plats. Vi kommer också anordna ett evenemang den 4-5 september 2021
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