Väderön 800 år
Under år 2009 firar vi att det är 800 års sedan som Hallands Väderö förlänades eller
kom att disponeras av Torekov och dess kyrka med S:ta Thora. För att högtidlighålla
detta kommer det att under året anordnas exkursioner, föredrag, musik och
festgudstjänster mm
År 1209 lär enligt traditionen den danske kungen Valdemar II Sejr ha förlänat
Väderön till kapellet i Torekov. Kyrkan i Torekov var tillägnad S.ta Thora, de
sjöfarande och de havande kvinnornas skyddshelgon.
Detta år låg kung Valdemars drottning Dagmar i svår barnsäng
med sitt första barn. S:ta Thora åkallades och en prins föddes,
Valdemar den Unge. En tid efteråt lyfts Väderön ut ur kungens
egendom, det sk kongalevet. Kung Valdemars jordebog innehöll
alla de kungligt ägda egendomarna, ofta utmarker. Något
gåvobrev för överlåtelsen har ännu inte funnits, men senare tiders
privilegiebrev talar sitt tydliga språk. Än idag, 800 år efter gåvan,
äger och förvaltar kyrkan och församlingen i Torekov stolt ön
Hallands Väderö.
Under år 2009 kommer församlingen tillsammans med andra öaintressenter att
högtidlighålla jubileet. Det kommer att bli fria allmänguidningar och exkursioner på
ön, både om natur och historia, festgudstjänster, krabbfisketävlingar, konserter,
föredrag, pilgrimsvandringar och andra begivenheter. En ny bok om Väderön är på
gång och kommer att förhandsvisas under sommaren. Boken blir färdig till försäljning
först under nästa säsong, men förhandsbokning kommer att kunna ske under
sommarn. Programmet för våren är nu klart och det står helt klart är att det kommer
att bli en hektiskt sommar med många olika arrangemang. Håll uppsikt efter rubriken
”Väderön 800 år”!
Danmarks forna dronning Dagmar, är än idag en väl känd
medeltida drottning. Dronning Dagmar förknippas med en
närmast oändlig godhet och dygd. Dagmar, dotter till
kung Ottokar I av Böhmen, äktade en kung av Guds nåde,
en ättling till den helgonförklarade Knut och ett
europeiskt lejon, kung Valdemar den II Sejr av Danmark.
Dronning Dagmar dog tidigt och ung i Ribe år 1212, sörj
och saknad av det danska folket. I Danmark finns än idag
folkvisor och sakrala dödsmässor ägnade åt den gode
dronningen. Till ringa ära åt vår forna drottning är
Väderöns lilla kyrkbåt namngiven ”Dagmar”.
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Drottning Dagmars kors från hennes grav i Ringsted år 1212.

