
Ortnamnet Gillberga 
Betydelsen av namnet är ej fastställd. Tidigare har man tolkat nam
net som en sammansättning av gille och berga. På andra platser i 
landet hargi/i ortnamn ibland antagits ha betydelsen ' klyfta ' . 

Geometrisk avmätning 1645 
Mellan Gillberga prästgård och kyrka ligger klockaregården (m). 
Kyrkogård och kyrka markeras med två parallella snedstreck och 
ett grövre tvärs över. Lantmäteriet. 

Karta från 1775 
Kyrkan med kyrkogården och "Klåckestapell" finns med på en karta 
från 1775. Klockstapeln var placerad nordöst om kyrkan i gravfältet 
från järnåldern. 1840 fick kyrkan sitt nuvarande tom. Lantmäteriet. 
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Kyrkogården 
Kyrkogården antas vara samtida med kyrkan men omnämnes i 
handlingar först på 1700-talet. De äldsta delarna finns vid kyrkan 
och strax söder om den. Utvidgningar har därefter företagits både 
åt öster och söder. Omedelbart norr om kyrkan finns ett gravfält 
från järnålder/vikingatid (ca 500 f. Kr. - l 050 e.Kr.). 

Prosten Göransson band pesten vid enen 
Johan Göransson ( 1712- 1769) var präst i Gillberga från 1755 till 
sin död. Han var även prost i dåvarande Nordmarks kontrakt. 

Prosten. Göranssons tumbagrav 
på Gillberga kyrkogård. 

Prosten Göransson var en märklig man 
som fortsätter intressera folk. Han blev 
tidigt legendomspunnen och ansågs ha 
övernaturliga gåvor. Det fanns ett stort 
och yvigt enbärsträd inte långt från 
kyrkan på hans tid. I dess skugga bru
kade han sitta varma sommardagar. En 
gång kom pesten till Gillberga i gestalt 
av en pojke och en flicka. Göransson 
genomskådade dem och band dem vid 
enen för att förhindra en farsot. Enen 
fanns kvar till vintern år 1903 då nå
gon utförde illdådet att hugga ner den. 
En gren av enen finns i kyrkans torn. 

Äldre gravvårdar 
Några äldre gravvårdar har ställts 
upp mot kyrkogårdsmuren nära kyr
kans absid. Fler finns på äldre gravar 
belägna mellan kyrkan och grav
kapellet vid kyrkogårdens nordöstra 
hörn . I kapellet förvaras hällar från 
1500- och 1600-talen som legat i 
kyrkan. Bland annat en häll tillhörig 
graven för ryttmästaren Sven Persson 
Bildring på Odenstad, död 1679, och 
hans hustru. De skänkte altaruppsat
sen till kyrkan 1665. 

Gillberga kyrka på häradskarta från 1883 - 1895. Lantmäteriet. 
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Kristnandets vägar: 
Edskogsleden, Glafsfjorden, 
Byälven och Vänerns stränder 
Edskogsleden från Norge in i Sverige 
över värmlandsgränsen anses vara en av 
åtminstone ett par mycket gamla fård
vägar i detta område mellan länderna. 
Tillsammans med Glafsfjorden och By
älven utgör sträckningen en central för
bindelseled mellan Norge och Vänern. 

Vattenlederna var äldre tiders kulturvä
gar. Här har människorna fårdats sedan 
tidernas morgon med hela sin föreställ
ningsvärld, bland annat beträffande kul
ten kring livet och döden. 

Efter hand kom nya ideer, material och 
föremål in i landskapet. Åldrar och ti
der förändrades och bygder etablerades 
utefter den livgivande vattenvägen. Det 
kan påpekas att området ofta framträder 
som ett gränsland mellan kultur i norr 
och kultur i söder: gräns för hällkistor, 
fångstgropssystem, fynd av guldskat
ter och en zon för kontakter med samer 
(skridfinnar) som enligt nyare rön före
kom så långt i söder som ner mot mitten 
av Värmland och Osloområdet 

Den 25 januari 1225 passerade norske kungen Håkon Håkansson Ny kyrka med 
sin krigshär på flera tusen man. Från Kongsvinger följde man sjösystemens isar 
över Eda ner mot Arvika, Älgå och G lava. 

Kulturspridningen följde människornas 
vägval på vatten och land. Samma väg 
kom också kristendomen. Kyrksock
narna uppträder från 1200-talet som 
pärlor på de trådar som kommunika
tionslederna utgör. 

I området finns rika traditionsskatter 
och kulturarv i form av bl a sägner, 
ortnamn, föremål, minnen och min
nesmärken. Dalgångarnas bygder och 
Värmlandsnäs framstår som en tidigt 
kristen del av Värmland, där kristnan
det kom dels från Norge, dels från Väs
tergötland. Återigen framträder en kul
turgräns i landskapsdelen! 

I Norge blev kristendomen antagen i be
slut på Mostertinget år l 024. Samtidigt 
uppmanades till kyrkobyggande. Det är 
märkligt att då byggs enligt traditionen 
kyrkor i Köl a och Eda - som ett svar på 
uppmaningen vid Mostertinget 

Adam av Bremen skriver omkring år 
l 070 att nu är värmlänningarna krist
nade. Det ska ha skett under ledning av 
biskopen Adalvard i Skara. 
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Tidiga kyrkor i Köla och Eda 

I Köla och Eda finns tradi
tioner om att kyrkorna byggts 
l 024 resp. l 054. På Edas kyr
kogårdsmur anges dock år 
I 024 även för Eda. Dessa 
första kyrkbyggnader kan ha 
varit privatägda kyrkor. 

Kila vid Byälven är en värm
ländsk kyrkplats som förmo
das ha haft en äldre kyrka av 
stavkyrkotyp. 

I Gillberga och på Värm
landsnäs finns flera stenkyr
kor av en typ som förknippas 
med Västergötlands tidiga 
romanska kyrkor. 

Gillberga kyrkas interiör 
stenkyrkan i Gillberga byggdes i romansk stil, sannolikt på 
11 00-talets senare del. I långhuset, koret och absiden ingår mur
verk från nybyggnadstiden. Kyrkorummet har under nära tusen år 
byggts om och till åtskilliga gånger. Dagens kyrkorum präglas av 
1940-talets renovering under ledning av arkitekt Einar Lundberg 
och vittnar om sin tids syn på bevarandeideologi och gestaltning 
av ny inredning i äldre kyrkorum. 

Dopplats 
stenfunten är ritad av arki
tekt Einar Lundberg och 
tillkom vid 1940 - 1941 års 
restaurering. Oljemålningen 
Jesus välsignar barnen i oval 
ram är utförd av konstpro
fessor Olle Hjortsberg 1948. 
Rester av två medeltida dop
funtar har funnits in i vår tid. 
På 1960-talet förvarades i 
kyrkans vapenhus övre delen 
till en cuppa av täljsten med 
spetsfl ikornament samt två 
de lar av en rund fotplatta till 
denna fun t. Dessutom fanns 
där en fyrkantig del till ytter
ligare en tälj stensfunt med 
centralt uttömningshåL 

Altaruppsats 
Altaruppsatsen från 1665 är utförd i 
provinsiell barock. Den skänktes av 
majoren på Odenstad Sven Persson 
Hi ldring och hans hustru Margareta 
Roos af Hjälmsäter. 1804 komplettera
de bildhuggaren Erik Grund från Karl
stad altaruppsatsen genom att tillfoga 
den översta delen och palmbladen på 
ömse sidor. 

Predikstol 
Fram till 1736 fanns en äldre predikstol. 
Den sägs i ett protokoll vara förfallen 
och oduglig. Den nuvarande prediksto
len i Gillberga är tillverkad år 1736 av 
bildhuggaren Nils Falk från Ånimskog 
i Dalsland. Samme bi ldhuggare har till
verkat predikstolar för flera värmländ
ska kyrkor, bl a i Ed, Köla, skilling
mark, Eda och Stavnäs. Åtta år senare 
eller 1744 målades predikstolen av Hans 
Georg Schuffner från Åmål, "Guds må
lare på Dal och i västra Värmland". Han 
har utfört takmålningar bl a i Botilsäters 
och G lava kyrkor. 

Gillbergaenen 
En torkad gren av den sägen
omspunna Gillbergaenen för
varas i kyrktornet. 

stenen i väggen 
I norra väggen sitter en sten 
som ser bearbetad ut. Det 
eventuella motivet är i högs
ta grad svårtolkat. Några 
tycker sig här skönja ett an
sikte, andra ser en hand. 

Kyrkklockor 
I kyrktornet hänger två kyrkklockor. Den mindre (t.v.) kan var 
från 1100-talet. Kyrkan och klockan skulle därmed kunna var 
jämngamla. Den är försedd med en bakvänd längre inskrift so 
bland annat berättar att den är gjuten av klackgjutaren Paulus til 
Sankt Laurentii och alla helgons ära. storklockan är av betydlig 
yngre datum. Den är gjuten av Nils Billsten i Skara 1784 och bäi 
porträtt av kung Gustav III och drottning Sofia Magdalena. 
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Kyrksilver 
1984 stals kyrkans kyrksilver. Det enda kvarvarande föremålet · 
en paten som tillverkats av guldsmeden Nielas Warneck i Karlsta 
1734. Kyrksilver i åttakantigt utförande nyanskaffades 1986 oc 
omfattar kalk, paten, kommunionskanna och oblatask. Samtli 
har inskriptionen "Gillberga kyrka 1986". Ett sockenbudstyg ( 
på bild) är från 1700-talet. Det förvaras i etui och består av kal 
och paten med oblatgömma samt glasflaska och krucifix. 


