Regnig 1600-tal pa lryrkbacken
OSTM SALLERUP
För rredie året genomfördes igår en

I.6oo-rqlsgudstiänsr i
Osfro §ollerups §rkq. En del ov gudstiänstbesökorno hqde klär sig i vockro
tidstypiskq dräkter.
På grund ov vädret
fick mon dock tq
hlälp qv t 9Oo-iqlsporoplyer när mon
mötles på §rkbocken.
Att ha en 1600-talsgudstjänst
varje sommar i Ostra Sallerup
är på väg att bli en tradition.
Igår genomförde man gudstjänsten för tredje året i rad.
I eod tid dök folk klädda i

tidstypiska dräkter upp på

grusplanen nedanfiir kyrkan.
Enkla bondedräktel sydda enligt de fåtal bilder som finns av
bondebefolkningens klädsel på
1600-ta1et, blandades med senare folkdräkter och andra krea-

tioner.

HADE KURS
Ingvar Månsson körde besökare till kl,rkan i sin hästskjuts
och "parkerade" därefter ekipaget med de båda draghästarna på parkeringen btand betydligt modernare fordon.
En kvart före utsatt tid för

gudstjänsten börj ade "prästa-

ringningen" som kallade kyrkoherde Undine Hellshöm från
prästgården till kyrkan. Kyr-

koherden hade tidstypisk
prästdräkt med rundkrage.

Klockan som ringde var samma som på prästen Jöns Hend-

rikssons tid på 1600-talet.
Flera av dem som hade 1600talsdräkter igår hade skapat sina dräkter i samband med den

kurs man hade i församlingen
för drygt ett år sedan.
-Vi var bland annat på länsmuseet i Kristianstad och studerade bilder av dräkter. berättade Ronny Risberg.

GAMMAT§VENSKA
Klockan
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frirkunnade k1,rk-

klockorna att det var dags att
gå in i kyrkanför att fira zudstjänst enligt 1600-talets ritualer. Det innebar bland annat att
kvinnorna fick sitta för sig till
vänster i kyrkan och herrarna
till höger.
Psalmerna sjöngs i sin gam-

malsvenska form, en form sclm
varit svår att få tag pä eftersom
alla psalmer från 1600-talet omarbetats genom århundradena.
En del av besökarna hade
kommit från bland annat Hörby bara ftir att få vara med om
den speciella gudstjänsten. Arrangemanget anknyter ti1l den

unika 1600-talsparken vid gam-

la prästgården där prästen
Jöns Hendriksson skapade sin

hyllning till kungen.
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- i ridstyp-iska

till!.r_örde dem som-klött si§

talskläder till gudstiänsten i gån
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