
Studiecirkel	  om	  Dalby	  kyrka	  och	  kloster	  
”Det	  här	  vill	  jag	  berätta”	  

Under oktober och november kommer utställningen Dalby kloster - föremål och människor att visas på 

Dalby bibliotek. Under 6 tisdagkvällar anordnas också en föreläsningsserie om medeltiden. Program och 

datum se nedan.  

Detta är ett gyllene tillfälle för medlemmar i Kulturkvadranten, och andra intresserade, att fördjupa sina 

kunskaper om Dalby kyrka och kloster i en studiecirkel.  

Tanken är att från föreläsningarna och bredvidläsningen samtala om och ”vaska fram” både stora drag 

och små detaljer, som kan passa att använda när man vill berätta om Dalby kyrka och kloster. 

Vårt förslag till upplägg av studiecirkel följer nedan, men det är vi deltagare tillsammans som avgör 

utformningen under vår första träff den 8 oktober. 

Omfattning 
Studiecirkeln följer i stort sett föreläsningarna på biblioteket, vad gäller tema. Innan föreläsningen och 
träffen läser vi utvalda artiklar för att förbereda oss.    

Tidsperiod 
Cirkeldeltagarna rekommenderas att delta från start tisdagen den 1 oktober i och med invigningen av 
utställningen 18.30, föreläsningen 19.00 på Dalby bibliotek och completoriet (se längre ned) kl 20.30 i 
Dalby kyrka. Första träffen i själva cirkeln blir den 8 oktober kl 19 i Strädelängan.  Vi diskuterar då 
invigningskvällens innehåll och inläst litteratur samt bestämmer eventuella ändringar i 
studiecirkelupplägget. 

Sista gången blir tisdag den 26 november. Både föreläsningarna och träffarna är på tisdagskvällar.  

Lokal 
Föreläsningarna är på biblioteket 
Våra träffar är i Strädelängan 

Tid 
Föreläsningskvällar, utom 1 oktober, träffas vi i Strädelängan direkt efter föreläsningen, ca kl 20 och 
håller på i ca 45 min - 1 tim. Kvällar utan föreläsning träffas vi i ca 1½ timme, med start kl 19. 

Litteratur 
• Dalby kyrka – Om en plats i historien (Jubileumsboken), förkortas i litteraturlistan ”Dalby kyrka” 

• Locus Celebris – Dalby kyrka, kloster och gård, förkortas i litteraturlistan ”Locus” 

• Text ur svenskt patristiskt bibliotek, tillhandahålls gratis 

• Dalby kloster – lärarhandledning till en historisk plats, finns på kulturkvadrantens hemsida 

I litteraturlistan finns förslag på artiklar som rekommenderas att alla läser (Bas), samt förslag på 

ytterligare artiklar för den vetgirige (Fördjupning). 

Anmälan 
Deltagarantalet är begränsat till 12 personer så först till kvarn… Studiecirkeln arrangeras av 
Kulturkvadranten i Dalby i samverkan med studieförbundet Sensus. Cirkeln är avgiftsfri. 

Anmälan till mona-lisa.kristensson@telia.com	   	  



Schema	  för	  föreläsningar	  och	  träffar	  

Datum	   Plats	   Föreläsare	   Titel	  

1	  oktober	   Biblioteket	   Dick	  Harrisson	   Det	  medeltida	  Skåne.	  Kungar,	  biskopar	  och	  bönder	  

8	  oktober	   Strädelängan	   Ingen	  föreläsning	   	  

15	  oktober	   Biblioteket	  +	  
Strädelängan	  

Pater	  Ingemar	  Svantesson	  
och	  Stephan	  Borgehammar	  

Dagligt	  liv	  i	  ett	  skånskt	  kloster	  

22	  oktober	   Biblioteket	  +	  
Strädelängan	  

Johanna	  Bergqvist	   Medeltida	  läkekonst	  –	  i	  klostren	  och	  utanför	  

5	  november	   Biblioteket	  +	  
Strädelängan	  

Anders	  Piltz	   Medeltida	  klosterliv	  inifrån	  

12	  november	   Strädelängan	   Ingen	  föreläsning	   	  

19	  november	   Biblioteket	  +	  
Strädelängan	  

Sara	  Lind	   Den	  färgsprakande	  medeltiden!	  

26	  november	   Biblioteket	  +	  
Strädelängan	  

Maria	  Heijbel	   Medeltida	  sagor	  och	  ballader	  

	  

Läsning	  

Datum	   Bas	  	   Fördjupning	  

1	  okt	   Harrison;	  Maktens	  gårdar	  vid	  tiden	  för	  Nordens	  kristnande.	  Locus:	  
sid	  93-‐99	  
Stammberger;	  svensk	  sammanfattning:	  Paris,	  Hildesheim	  och	  
Dalby.	  Den	  kristna	  kulturens	  spridningsvägar	  och	  påverkan	  på	  
Skåne	  under	  1000-‐	  och	  1100-‐talen.	  	  
Locus:	  sid	  172	  

Cinthio;	  Om	  Egino	  och	  hans	  tid.	  	  
Dalby	  kyrka:	  sid	  48-‐52	  

8	  okt	   Uppföljning	  av	  ovan	   	  

15	  okt	   Augustinius	  regel	  i	  svensk	  översättning.	  Kopia	  ur	  svenskt	  patristiskt	  
bibliotek	  band	  V:	  sid	  59-‐69	  
Galban;	  svensk	  sammanfattning:	  Regulära	  kaniker	  av	  den	  helige	  
Augustinus’orden.	  En	  prästerlig	  vision.	  	  
Locus	  sid	  261	  

Borgehammar;	  Kanikerna	  i	  Dalby.	  	  
Studie	  I,	  När	  blev	  bröderna	  i	  Dalby	  
Augustiner,	  	  
Locus	  sid	  291-‐299	  
Studie	  II,	  Fragment	  ur	  Dalby	  kyrkas	  historia,	  
Locus	  299-‐307	  

22	  okt	   Lärarhandledningen	  sid.	  13-‐19	  	  
(Kulturkvadrantens	  hemsida)	  

	  

5	  nov	   Borgehammar;	  Ett	  Jerusalem	  i	  Skåne.	  	  
Dalby	  kyrka	  sid	  64-‐77	  

Borgehammar;	  Symboler	  i	  Dalby,	  	  
Locus	  sid	  55	  -‐	  87	  

12	  nov	   Nilsson;	  Trons	  visualisering.	  Dalby	  kyrkas	  västparti	  under	  äldre	  
medeltid.	  	  
Locus	  sid	  217-‐236	  
Ericsson;	  Heliga	  korsets	  kyrka.	  En	  konstruktionshistoria.	  	  
Locus	  sid	  237-‐249	  

Borgehammar;	  Kanikerna	  i	  Dalby.	  Studie	  III	  
Dalby	  klosters	  byggnader,	  	  
Locus	  sid	  307-‐320	  

19	  nov	   Cinthio;	  Dopfunten.	  	  
Dalby	  kyrka	  sid	  83	  
Källström;	  Avlat	  och	  andaktsbilder.	  Veronicamotivet	  i	  Dalby	  kyrka:	  	  
Locus	  sid	  461-‐466	  

Leipe;	  Dalby	  kyrkas	  dopfunt.	  Formspråk	  och	  
bildspråk.	  	  
Locus	  sid	  437-‐446	  

26	  nov	   Uppsamling	  och	  uppföljning	  av	  det	  vi	  blivit	  nyfikna	  på	  men	  inte	  
hunnit	  med.	  

	  

	  

	  

	  



 
Invigning av utställningen Dalby kloster - föremål och människor 
Tisdagen den 1 okt kl. 18.30 
Under okt och november visas en del av de arkeologiska fynd som kommer från 
Dalby kloster upp på biblioteket i Dalby. Vad odlade man för växter på området för 
700 år sedan? Vad åt man? Vilka bodde på klostret? Vad hette de? Vad gjorde de 
hela dagarna? Och vad finns kvar av deras saker? I utställningen visas spåren av 
det vardagliga livet i det medeltida klostret. 
Plats: Dalby bibliotek 

 
Det medeltida Skåne. Kungar, biskopar och bönder. 

 

 
Foto: Sara Lind 

Tisdagden den 1 okt kl. 19.00 - 20.00 
Vad luktade det i det medeltida Skåne? 
Vad hörde man? Vad vet vi om hur 
medeltidens människor upplevde sin 
värld? Och vad gjorde man för att 
sprida den världsuppfattningen? 
Dick Harrison, professor i historia, 
föreläser om hur livet i Skåne tedde sig 
på medeltiden och om de nordiska 
korstågen. 
Plats: Dalby bibliotek 

 
Completorium med Eginokören i Dalby kyrka 
Tisdagen den 1 okt kl. 20.30 
Eginokören avslutar invigningen med att framföra en medeltida kvällsgudstjänst, 
ett completorium, och avslutar på så vis dagen på samma vis som augustinerna i 
Dalby kloster gjorde varje dag. Kom och upplev vacker sång och historiens 
vingslag! 
Plats: Dalby kyrka 

 
Dagligt liv i ett skånskt kloster år 2013 
Tisdagen den 15 okt kl. 19.00 - 20.00 
I samtal med Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, berättar Pater 
Ingmar Svanteson från Den Helige Benedictus kloster utanför Tomelilla om hur livet 
i ett modernt kloster ser ut. 
Plats: Dalby bibliotek 

 
	   	  



Medeltida läkekonst - i klostren och utanför 
 

Tisdagen den 22 okt kl. 19.00 - 20.00 
Vad gjorde man om man blev sjuk på 
medeltiden? Vad fanns det för 
mediciner, och på vilket sätt trodde 
man att de gjorde en frisk? Och var det 
något som 
fungerade?                             
Johanna Bergqvist, lektor i historisk 
arkeologi, föreläser om den medeltida 
läkekonsten. 
Plats: Dalby bibliotek 

 
Älggräs innehåller salicylsyra, ett 
febernedsättande ämne som i förädlad form finns 
i t.ex. alvedon. Foto: Sara Lind 

 
 

 
Medeltida klosterliv inifrån 
Tisdagen den 5 november kl 19.00 - 20.00 
Om en mus knaprar på en oblat, har den musen då ätit av Jesus kött? Och hur kan 
egentligen ondska finnas i världen när Gud är god?              
Anders Piltz, professor emeritus i latin, berättar om hur de lärda diskussionerna gick 
vid de medeltida klostren. 
Plats: Dalby bibliotek 

 
Den färgsprakande medeltiden! 

 

Tisdagen den 19 november kl. 19.00 - 
20.00 
Varför målades jungfru Marias klänning 
röd på 1100-talet, men blå på 1400-
talet? Hur gjorde man rött och blått? 
Använde man någon färg i Dalby 
kloster? Och varför ville inga kvinnor i 
1490-talets Venedig bära gula 
klänningar? 
Sara Lind, historisk arkeolog, berättar 
om de olika färger man använde under 
medeltiden. Vi blandar även färg själva 
och provar att måla med den. 
Plats: Dalby bibliotek 

 

 
Medeltida sagor och ballader 
Tisdagen den 26 november kl. 19.00 - 20.00 
Stäng av TV:n för en kväll och kom hela familjen och lyssna på spännande sagor 
och vackra medeltidssånger. Berättare och pedagog Maria Heijbel tar oss med på 
en tidsresa i novemberkvällen… 



Plats: Dalby bibliotek 

 
Alla arrangemang på Dalby bibliotek sker i samarbete med biblioteket, och 
bekostas av Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Öresund. 

	  


