
Änglar och drakar i Toftagården 

SPF Seniorerna Eskelhem-Tofta hade månadsmöte 28 april i Toftagården. 30 

medlemmar deltog. Vice ordförande Alf Ahlström hälsade alla välkomna. Efter 

lunchen samlades vi i föreläsningssalen en trappa upp för att höra författaren, 

poeten med mera Eva Sjöstrand berätta till vackra och intressanta bilder om det 

ovärderliga kulturarv som finns i de gotländska kyrkorna. 

Änglar och drakar är titeln på en bok, utgiven 2013, som i ord och bild skildrar de 

gotländska medeltida kyrkorna och som öppnar våra ögon för de konstskatter som 

ruvar där. Texten är författad av Eva Sjöstrand och för de många fotografierna 

svarar Christer Jonsson och Bengt af Geigerstam. ”Vad bygger vi i vår tid, på 

hundra platser på Gotland, som har den konstnärliga kvalitén och som står i tusen 

år?” frågade Eva. 

Vi fick följa med henne på en spännande upptäcksresa i tid och rum. Vi skådade 

bakåt i historien och vände våra blickar uppåt i mäktiga kyrkvalv där ibland 

överraskande detaljer framträdde på bildduken. Med nya ögon såg vi på våra kända 

sockenkyrkor och lyssnade till Evas finstämda språk med ord för både det vackra 

och dråpliga. Vi förundrades över gamla tiders mästare och nutida uttolkade. 

På Fornsalen i Visby visas hela 2016 en sevärd utställning, Änglar och drakar, med ett 

urval av bilderna från boken med samma namn. På utställningen kan man också 

lyssna till Klockrent, ett unikt musikverk från 2013 med alla Gotlands kyrkklockor, 

producerad av Eva Sjöstrand för Sveriges radio P2. 

Efter Eva Sjöstrands mycket uppskattade föredrag fortsatte mötet med att Anna-

Britta Hansson, vår ordförande, informerade om föreningens kommande 

aktiviteter. Sommarens bussutflykt den 16 juni kommer att gå till Norrlanda, 

Östergarn och Sysne. Uteaktiviterna, boule vid Toftagården och kubb i Prostarve 

änge, börjar vecka 20 och pågår varje vecka till i höst. Mötet avslutades med 

lotteridragning. 
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