
GREVARS 
OCH 

BÖNDERS 
TEMPEL

En seminariedag om 
Brahekyrkan 
på Visingsö

16 maj 2013

Anmälan till seminariet görs till Robin Gullbrandsson, Jönköpings 
läns museum, senast den 2 maj:
E-post: robin.gullbrandsson@jkpglm.se 
Telefon: 036-30 18 94
Ange om lunch önskas, samt specialönskemål om kost.

En deltagaravgift om 100 kr uttas. I denna ingår kostnad för kaffe, 
smörgås och kaka. Önskas lunch blir totala summan 200 kr. 
Avgiften sätts in på länsmuseets bankgiro 268-5469 eller postgiro 
184270-7 (uppge namn och ”Brahekyrkan”) alternativt kontant 
vid registrering i kyrkan. 

Lunch intas på Wisingsö Hotell & Konferens i Tunnerstad (ca 
2 km från kyrkan). Transport till och från Visingsö samt till Tun-
nerstad ombesörjs inte av arrangörerna. Kyrkan ligger ett stenkast 
från färjeläget.

Välkommen till en spännande dag i Brahekyrkan!

Seminariet arrangeras av:

JÖNKÖPINGS LÄNS

MUSEUM



PROGRAM

Plats: 
Brahekyrkan på Visingsö den 16 maj 2013

8.30 – 9.00 
Registrering, kaffe och smörgås 

(Färja går från Gränna hamn 7.55)

9.00 – 9.15 
Inledning 

Leif  Wetterö, kyrkorådets ordförande & Robin Gullbrandsson, antikvarie, Jönköpings 
läns museum

9.15 – 9.45 
Brahekyrkans arkeologi – spåren av en stormannagård 

Anna Ödeén, arkeolog, Jönköpings läns museum

9.45 – 10.15 
Om dateringen av Ströja kyrkas västtorn 

Robin Gullbrandsson, antikvarie, Jönköpings läns museum

10.30 – 11.00 
Medeltida bilder i Brahekyrkan

Jan Svanberg, fil. dr i konstvetenskap

11.15 – 11.45 
Slottskyrka och släktmonument 

Anita Liepe, fil. dr i medeltidsarkeologi

12.00 – 13.00 
Lunch

13.00 – 13.30 
Den grevliga graven och dess kistor 

Robin Gullbrandsson, antikvarie, Jönköpings läns museum

13.30 – 14.00 
De unika metalltavlorna

Linda Denlert, konservator, Studio Västsvensk Konservatorsateljé

14.00 – 14.30 
Tegnér och Brahekyrkan

Agneta Åsgrim Berlin, antikvarie, Jönköpings läns museum

14.45 – 15.15 
1600-talets musikliv i Brahekyrkan 

Jan Olof  Rudén, fil. lic. i musikvetenskap

15.15 
Kaffe och kaka, avslutning 

(Färja går från Visingsö hamn 15.45 och 16.15)

Under hela dagen har länsmuseet bokbord (Grevars och bönders tempel säljs till 
specialpris) och bildvisning med material från arbetena i kyrkan. 


