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SIGGE ULFSPARRE.

Några tankar vid underrättelsen örn raserandet 
af en af våra äldre kyrkor från medeltiden,

Af Sigge Ulfsparre.

Ehuru lifaktigheten att samla våra fornminnen tillhopa af 
skilda bevekelsegrunder är under denna tid ganska stor, finnes 
likväl hos den större allmänheten en känsla, som är af all annan 
natur än ett sannt intresse för deras bevarande och vårdande.

Hvad de gamla kyrkliga templen och de uti dem förvarade 
äldre föremål beträffar, har man häruti en sorglig erfarenhet; 
det är visserligen en gifven sak, att medeltidens kyrkobyggnader 
myket ofta ej kunna motsvara nutidens fordringar, sedan dels 
gudstjensten blifvit förändrad, dels folkmängden allt mer vuxit, 
men det är derför ej sagdt, att det icke kan undvikas, att den 
ena gamla kyrkan efter den andra skall nedrifvas. Hvarför 
kunna de ej få stå qvar såsom herrliga ruiner och sålunda få 
blifva verkliga prydnader för den plats, der de befinna sig? 
Man kan ej säga, att de behöfvas som material för den nya kyr
kan, då man nu ej bygger kyrkor af kullersten, hvaraf de flesta 
från medeltiden äro uppförda, hvilka nu den ena efter den 
andra gå sin undergång till mötes.

Uti månget gammalt tempel finnas monumentala verk, som 
länge skulle kunna bevaras, örn blott förstörelselusten och vin
ningsbegäret hämmades. Tidens tand, ehuru förtärande, gna
ger dock ej så fort som obildade menniskors handlingssätt här
utinnan.

Nyligen lästes i tidningarna en underrättelse om en gam
mal kyrkas raserande. Det flere hundra år gamla templet, som 
säkerligen ännu många tiotal af år skulle hafva trotsat tidens 
åverkan, måste med domkraft nedbrytas, och då nian ej på an
nat sätt kunde få makt med sjelfva tornet, var det det rådi-
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kalaste att spränga alltsammans i luften. Ej kan denna hand
ling kallas ädel, ty den är af den natur, att den väcker en 
känsla af bedröfvelse- Ar den åter icke klandervärd, då kunna 
vi vänta oss hvilken dag som helst att finna våra andra gamla 
tempel, som nu ej kunna uppfylla tidens fordringar, och öfriga 
ruiner sprängda i luften; ty materialet, som nu tyckes vara 
hufvudsaken, är så nära till hands. Berättelsen slutar sålunda: 
”Ögonblicket var högtidligt och dånet hördes på flere mils 
afstånd-”

Tänk, om ett och annat sådant vandalistiskt dån äfven lju
der öfver till Gotland och der kommer att utbreda samma 
skämda smak — måtte någon då uppträda som försvarare af 
Gotlands herrliga ruiner! Der skulle blifva ett rikt fält för 
vandaliska åtgärder, såvida den regeln skall blifva gällande, 
att det icke kan undvikas nedbryta de gamla vördnadsvärda 
templen, om folkmängden ökas. Må dessa åldriga minnesmär
ken få vara fredade och såsom ruiner qvarstå, vittnande för 
efterverlden, hvad icke allenast kraft och arbetsamhet under 
medeltiden kunnat uträtta, utan äfven och framför allt hvilket 
sant trosnit då förefans. Det gamla som skall försvinna borde 
väl dock ännu kunna få i lång tid blifva ett beaktansvärdt fö
redöme för kommande slägten.

Erfarenheten visar till fylles att penningbegäret och odlings- 
lustan i förening med liknöjdheten äro mera öfvervägande än in
tresset för bevarandet och vårdandet af forntida minnesmärken. 
Ar det på landsbygden fråga om att söka skydda en fornlem
ning på odelbar mark, heter det: ”den måste bort då jag vill 
odla platsen”.

Dessa stensättningar, som uti de flesta fall utgöra hviloplatser 
för de döde, anser man utan betänkande lämpliga som material 
vid diverse byggnaders uppförande.

För ej så lång tid tillbaka hade dessa af förfädren fridlysta 
grafplatser en så att säga försvarare uti mer och mindre stark 
förebråelse som träffade grafrubbarne; nu tyckes känslan dervid- 
lag allmänneligen erhållit en anstrykning af råhet, då minnes
vårdar, grafplatser och monumentala verk af egennyttiga be- 
vekelsegrunder sköflas.

Värdigare vore att visa mera pietet för fadrens minnen och 
det är detta, som uti folkskolorna borde inplantas, ty det hörer
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ovilkorligen till den sanna bildningen, och man borde hafva rätt 
att fordra, att folkskoleinspektörer och lärare varmt ifrade för 
denna sak och att sålunda förstörelsen af landets fornminnen 
måtte upphöra och att deras bevarande och vårdande måtte ut
göra ett af de mål, till hvilkas uppnående man söker uti skolorna 
nedlägga frön; vill man ej detta mål, utan låter liknöjdheten få 
fritt insteg, då kan den tanken vara nära till hands att vår tids 
upplysning, trots det myckna talandet örn framåtskridande bild
ning, är kommen på villospår och att således ännu mycket 
ogräs återstår att - bortrensa på upplysningens och den sanna 
bildningens falt. •


