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Lars Skytte (1610-1696) var född i Nyköping. Effter akade-
miska studier och utländska studieresor blev han svensk am-
bassadör i Portugal år 1641. Skytte konverterar till katolska 
kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden. Efter teologiska 
studier prästvigs han inom orden och kommer att ägna sig åt 
författarskap och undervisning. Skyttes konversion var en stor 
internationell skandal sett ur svenskt perspektiv.

I början av 1653 kallas han till Rom dit drottning Kristina 
efter abdikationen anlänt 1655, till henne dedicerar han sin 
bok Peregrinatio sancta – Den heliga pilgrimsfärden. I denna re-

dogör han bland annat för sitt teologiska tänkande och val av 
livsväg. Resterande del av livet vistas Skytte i Rom. Under 
en period är han rådgivare/själasörjare åt drottning Kristina. 
Han fortsätter också sitt teologiska författarskap och under-
visar i teologi inom franciskanorden, samt har ett ganska 
stort internationellt och nordiskt kontaktnät. 

Skyttes bok är kulturhistoriskt viktig och har aldrig tidi-
gare översatts till svenska eller något annat modernt språk.
Den utges i Skara stiftshistroriska sällskaps serie som nr. 80.

Den heliga  
pilgrimsfärden

Lars Skytte
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Nyligen fi ck Svenska kyrkan en ny ärkebiskop, Antje 
Jackelén. Hon har förmodligen ingen anknytning 
Skara stift, men det har fl era av hennes företrädare 
under 1900-talet.

Johan August Ekman (ärkebiskop 1900–1913) var husar-
son från Hjälstad utanför Moholm.  Han är väl inte så känd 
som sin företrädare Anton Niklas Sundberg och efterträdaren 
Nathan Söderblom men var en betydelseful person under en 
viktig tid. Ekman har sin grav på gamla kyrkogården i Upp-
sala. En minnessten är rest på den plats där han föddes.

Nathan Söderblom (ärkebiskop 1914–1931) var prästson 
från Trönö i Hälsingland. Han fi ck genom lottens hjälp tredje 
förslagsrummet vid ärkebiskopsvalet efter Ekman 1914. Två 
skarastiftare som fi ck de främsta rummen: biskop Hjalmar Da-
nell i Skara fi ck rum ett och biskop Johan Alfred Eklund i Karl-
stad med djupa rötter i den västgötska myllan i Ryda fi ck num-
mer två. Vem skulle få rum tre? Det avgjordes genom lottning i 
Västerås domkapitel. Lotten drogs av lektor Samuel Landtman-
son. Han var uppväxt i Skara, där fadern också var lektor.

Nathan Söderblom hade också på mödernet anor från 
Skara stift. Fadern Jonas Söderblom, slutligen kyrkoherde i 
Norrala, var gift med Sofi a Blume. Hennes föräldrar var Lars 
Riber Blume och hans maka Johanna, född Koefoed. När So-
fi a föddes var fadern provinsialläkare i Strömstad. Lars Blume 
verkade sedan som läkare på olika platser och sist i Väners-
borg, där han kom att stanna till sin död 1900.

Erling Eidem (ärkebiskop 1931–1950) hade sina rötter i 
Skara stift.  Eidem var född i Göteborg men hans far An-
ders Magnus Andersson grundade Fåglaviks glasbruk i Hu-
dene församling. Modern hette Pauline Rosine Eidem och 
sonen Erling tog hennes namn. Den blivande ärkebiskopen 
tillbringade en stor del av sina barndomsår i Fåglavik.  Som 
emeritus fl yttade  Eidem till Vänersborg, där hans dotter Ast-
rid som var gift med överläkare Sven Joachimsson bodde.  
Eidem avled i Vänersborg 1972. Han har också sin grav på 
gamla kyrkogården i Uppsala. (En annan känd person från det 
lilla samhället är moder Elisabeth Hesselblad som år 2000 sa-
ligförklarades av påven Johannes Paulus II. Hon är ihågkom-
men genom en minnesmedaljong som fi nns utanför kapellet 
i Fåglavik.)

Yngve Brilioth (ärkebiskop 1950–1958) som efterträdde Ei-
dem var son till Herman Brilioth, som var kyrkoherde i Väst-
ra Ed i Linköpings stift. Herman Brilioth kom från gården 
Ljungkullen i Dimbo utanför Tidaholm. Föräldrarna var Lars 
Larsson och hans maka Greta Johansdotter.  Herman tog sig 
sedan namnet Brilioth. Yngve Brilioth var gift med Brita som 
var dotter till Anna och Nathan Söderblom.

Gunnar Hultgren (ärkebiskop 1958–1967) som efterträd-
des Yngve Brilioth har också anknytning till Skara stift ge-
nom att han var gift med Astrid Eklund, dotter till den förut 
nämnde karlstadbiskopen J.A. Eklund.

Ruben Josefson (ärkebiskop 1967–1972) var född i Sven-
ljunga i västgötadelen av Göteborgs stift. Han tog studenten 
i Borås och hans doktorsavhandling handlade om den kände 
1700-talsteologen och lektorn i Skara Anders Knös.

Gunnar Weman (ärkebiskop 1993–1997) fi ck andra för-
slagsrummet 1984 vid biskopsvalet i Skara efter Helge Bratt-
gård. Domprosten Karl-Gunnar Grape, som fi ck första rum-
met, blev då utnämnd. Gunnar Weman är son till Henry 
Weman som under många år var domkyrkoorganist i Upp-
sala. Innan han tillträdde tjänsten där var han 1921–1927 or-
ganist i Gustav Adolfskyrkan i Borås.

KG Hammar (ärkebiskop 1997–2006) har inte varit präst 
i Skara stift, men brodern HB Hammar var domprost i Skara 
1986–1995. Han blev sedan präst vid svenska församlingen i 
Rom och därefter kyrkoherde i Öja på Gotland. HB Ham-
mar disputerade 1971 på en avhandling med titeln: ”Person-
lighet och samfund – J.A. Eklund och hans tillfl öden”. Han 
har också skrivit en annan bok om Eklunds teologi: ”Som 
grenen vissnar – en bok om den problematiska folkkyrkan 
utifrån J.A. Eklund”. Den kom ut 2002 och ingår som nr 4 i 
vårt sällskaps skriftserie.

Anders Wejryd (ärkebiskop 2006–2014) är född i Falköping, 
där hans far Harald Wejryd då var missionspastor. Fadern 
blev sedan präst och kom att tjänstgöra i olika församlingar i 
Västerås stift. Den sista tjänsten han hade före pensioneringen 
var som komminister i Västerås Badelunda.

Nils Hjertén

 Ärkebiskopar under hundra år med anknytning till Skara stift
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Barndomsminne av biskop 
Gustaf Ljunggren

I det senaste Medlemsbladet från Skara stiftshistorisk sällskap 
fann jag en intressant artikel om biskop Gustaf Ljunggren. 
Den fi ck mig att minnas när han kom på biskopsvisitation 
till Levene. Pappa hade blivit kyrkoherde där 1940. 
Visitationen skedde något år senare. Det var krig och svåra 
trafi kförhållanden. Biskopen bodde därför i prästgården under 
visitationen, som varade i fl era dagar. Vad jag minns av hans 
besök är framför allt att jag, 5 år gammal, fi ck sitta i hans knä 
och leka med det gyllene biskopskorset. Dessutom fi ck jag 
en enkrona av honom. Min bror Sören, som då var gymnasist 
i Skara, fi ck order av mig att inköpa ett vykort på biskopen, 
plus en ram att sätta kortet i. Om det blev några pengar över 
skulle ’han köpa godis för dem’. (Det blev inga pengar över 
och jag misstänker att Sören fi ck lägga till pengar ur sin egen 
fi cka för att fi nansiera kort och ram!) På en bokhylla i mitt 
fl ickrum hade jag sedan biskop Gustaf Ljunggren inom glas 
och ram i fl era år, ända tills han blev utkonkurrerad av fotot 
av min hund Tommy, en svart dvärgschnauzer som jag fi ck 
år 1946. 

I det senaste medlemsnumret visades åter för tredje gången 
bilden från invigningen av Slädene kapell år 1923. Det känns 
märkvärdigt att bland prelaterna vid detta högtidliga tillfälle 
se både farfar, Johan Levin Törnblad, och en mycket ung 
pappa Tell.

Elisabeth Stenborg, f. Törnblad

Påvens personliga skräddare 

Filippo Gammarelli är påvens personliga skräddare i Rom. 
Butiken ligger på en liten gata strax intill Pantheon. Över 
skyltfönstret vakar bokstavligen Guds öga över påvens och 
kardinalernas nysydda kläder. Allt tillverkas i siden och ull av 
högsta kvalitet. Ålderdomlig symbolik spelar fortfarande en 
viktig roll, påvens fotsida kaftan har därför alltid 33 knappar 
åsyftande Jesus 33-åriga liv. Allt som påven bär är elfenbensvitt 
från topp till tå, till exempel påvens vita kalott som kallas 
pileulus. Gammarellis skrädderi har sytt påvliga dräkter i över 
200 år. 

Ritva Herljufsdotter

En tysk monstrans i förgyllt 
silver ur Röhsska museets 

samlingar
Röhsska museets monst-
rans som är tillverkad un-
der 1400-talets början 
kommer från Niedersach-
sen i Tyskland och har ur-
sprungligen ingått i den s.k. 
Welferskatten. Skatten till-
hörde fram till 1930 her-
tigarna av Braunschweig-
Lüneburg men kom senare 
att skingras. Skatten inne-
höll ursprungligen 140 
stycken relikvarier. Nume-
ra fi nns fl era av föremålen 
utspridda på olika museer 
och privata samlingar runt 
om i världen. De äldsta 
bevarade monstranserna 
är från 1300-talets slut. 
Bakgrunden till monst-
ransen som kultföremål är 
den Heliga lekamens fest, 
Corpus-Christi festen, som 
instiftades av påven Urban 
IV år 1264 på grund av ett 
mirakel året innan, i staden 
Bolsena varvid en präst på 
resa till Rom, som tvivlade 
på transsubstantiationen, 
plötsligt fi ck se hostian 

börja blöda medan han förrättade mässoffret. 
Monstransens huvudsakliga uppgift var att utgöra en skyd-

dande behållare för hostian eller den konsakrerade oblaten, 
när det heliga sakramentet utställdes till beskådande och till-
bedjan. Formen på monstransen påminner om ett fantastiskt 
utsmyckat höggotiskt tempeltorn. Över hostiabehållaren som 
är tillverkad av slipad bergkristall reser sig ett torn krönt av 
ett pärlbesatt dubbelkrucifi x. Över den sexpassformade foten 
reser sig ett skaft, vars nod är försedd med sex emaljfält varpå 
inskriptionen Ave Maria i förgyllt silver kan läsas. Det gotiska 
tornet bärs upp av rikt utformade gavelpartier och omges 
av en liten stadsmur som syftar på det himmelska Jerusalem. 
Vid sidorna strävpelare syns jungfru Maria och aposteln Jo-
hannes under baldakiner. Två knäböjande änglar håller den 
lunula, halvmåneformade skära, i vilken hostian skall placeras. 
I monstransens torn fi nns en linnepåse som i sin tur inne-
håller fl era små linnepåsar med reliker från aposteln Petrus, 
evangelisten Matteus, helgonet Albina, Leochardus, Cosmas, 
Damianus, Bernhard och Katarina. En av relikerna är infat-
tad i ett förgyllt silverbleck och utgörs av den helige Blasius 
bröstkota. Blasius räddade livet på en pojke som satte ett fi sk-
ben i halsen. Helgonet anropas därför företrädesvis av de som 
lider av halssjukdomar.

Monstransen ingår i Falk Simons donation och kan beskå-
das på våningsplan 2 på Röhsska museet i Göteborg.

Ritwa Herjulfsdotter
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När Olof Knös prästvigdes 1715, var det starten på ett obru-
tet nästa 200-årigt engagemang, i rakt nedstigande led, i kyr-
kans tjänst och verksamhet, av Västgötasläkten Knös.

Olof Knös, var son till Börge Knös, hejderidare (ungefär 
jägmästare) över Älvsborgs län, och föddes 1683 i Ods sock-
en. Olof siktade på den akademiska banan och antogs på den 
fi losofi ska fakulteten i Uppsala 1703. Efter 10 års studier blev 
han tack vare Skarabiskopen Jesper Swedberg utan ansökan 
utsedd till rektor i Mariestad. Han prästvigdes året därpå - 
utan examen! Därmed hade Olof bytt till den teologiska ba-
nan.

Efter några år som kyrkoherde i Leksberg utnämndes han 
1729 till kontraktsprost i Norra Vånga kontrakt. Olof var 
högt respekterad som präst, teolog och människa och han an-
sågs vara ”en av stiftets lärdaste och berömligaste män”. Han 
fi ck därför predika på prästmötet 1736 och han var preses 
vid prästmötet 1739. Han var en av den kraftfulle biskopen 
Swedbergs nära vänner och dennes mest anlitade medhjäl-
pare i hans strävan för stiftets bästa.

Under Olofs tid i Vånga utvidgades och pryddes kyrkan. 
Utbyggnaden skedde åt öster med 22 alnar och allt detta var 
klart 1742. Efter renovering av altartavlan, anklagades Olof 
av löjtnant Carl Wohlberg för att ha låtit ta bort, hans morfa-
ders namn, välborne majoren sedermera generalen herr Lars 
Hiertas och mormoderns namn, vid altartavlans renovering. 
Varvid Olof anförde följande: ”Det är ett obevisligt tillmäle, 
at jag skolat på Tavlan utstryka någon Skrift med Herr Gene-
ral Hiertas namn och skal Herr Lieutnanten Wohlberg med 
alla sina förnäme representative anhöriga aldrig kunna bevisa, 
at jag utstrukit någon Skrift.”

Efter ytterligare några år installerades en ny orgel med 
nio stämmor, detta var en stor händelse för församlingen 
och detta var klart 1748. Samma år hade Olof hastigt dött, 
så predikan vid orgelinvigningen hölls av Olofs son Andreas, 
då pastorsadjunkt hos sin far sedermera domprost i Skara. Vi 
återkommer till honom senare.

Olof tyckte mycket om den klassiska litteraturen vilket han 
framhöll vid ett tal på prästmötet 1730. Han var också erkänt 
duktig att skriva vers på latin, grekiska och svenska, vilket han 
visade med tal på latinsk vers inför Västgöta nation 1708 och 

200 år med Knösarna

på prästmötet 1716. Olof gifte sig 1717 med prästdottern Eva 
Bellander och de fi ck tre söner.

Äldsta sonen Andreas läste redan som tioåring Nya Tes-
tamentet på grekiska och gjorde samtidigt anteckningar på 
latin! Andreas kom till Uppsala 1737 och han antogs också 
på den fi losofi ska fakulteten. Där fångades han, som en av 
de första, av den Wolfska fi losofi n och skrev en avhandling 
om denna. Teologiska fakulteten försökte stoppa hans dispu-
tation, dels för att man misstänkte att Andreas inte hade den 
riktiga ortodoxa inställningen i teologiska frågor och dels för 
att trosfrågor skulle behandlas vid den teologiska fakulteten. 
Uppsalateologernas misstänksamhet mot Andreas ökade yt-
terligare när Andreas rycktes med i den herrnhutiska väckel-
serörelsen. Efter ingripande av universitetskanslern fi ck An-
dreas genomföra en disputation 1743. Teologiska fakulteten 
lyckades dock stoppa hans avhandlingar både 1744 och 1746. 
Därmed var den akademiska banan stängd.

Andreas Knös

Samtidigt med detta förändrades Andreas uppfattning i reli-
gionsfrågor, han lämnade Uppsala och blev prästvigd i Skara 
1747 och blev samma år pastorsadjunkt hos sin far i Norra 
Vånga. Kring honom i Norra Vånga uppstod en väckelse-
rörelse som väckte domkapitlets misstänksamhet. För att 
domkapitlet skulle kunna hålla kontroll på honom på nära 
håll, utnämndes han till domkyrkoadjunkt i Skara. Denna 
förfl yttning snarare gynnande hans fortsatta karriär och han 
blev utnämnd till domprost där 1771, för denna utnämning 
fi ck Andreas betala 600 Rdr. Från mitten av 1770-talet hård-
nade domkapitlets och fl era präster kamp för den ortodoxa 
läran och mot avvikande åsikter bland prästerna. Den teolo-
giska striden kulminerade på prästmötet 1780 där Andreas 
attackerades hårt för sina teologiska åsikter. Andreas fi ck med 
åldern allt mer sympatier för Swedenborgismen. Han sympa-
tiserade aldrig offi ciellt med denna rörelse, trots att han hade 
fl era vänner som var Swedenborgister. Andreas hade ingen 
direkt kontakt med rörelsen, det hade däremot hans hustru. 
Trots hans kontroversiella åsikter i teologiska frågor och de 
hårda attackerna på honom, var han mycket respekterad för 
sina teologiska kunskaper och hans kateketiska föreläsningar, 
som fortsatte ända fram till 1791. På pingstaftonen den 15:e 

Olof Knös
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maj 1796 höll Andreas sin sista predikan i domkyrkan i Skara. 
Andreas gifte sig 1754 med Brita Wijnbladh och de fi ck nio 
barn varav fem nådde vuxen ålder. 

Carl-Johan Knös

Den äldsta sonen Olof blev docent i litteraturhistoria i Upp-
sala och sedermera lektor i grekiska i Skara. Det är hans sam-
ling av brev, avskrifter samtida dokument mm som idag är 
grunden för den Knöska samlingen på Forskaravdelningen i 
Skara Stifts- och landsbibliotek. De tre yngsta barnen Carl-
Johan, Anders och Gustaf blev alla präster.

Carl-Johan blev, vid 17 års ålder, student i Uppsala 1784. 
Han hade sedan tidigare ett stort intresse för historia och han 
inspirerades ytterligare av sin äldre bror Olof, som redan var 
verksam vid Uppsala universitet. Efter sin magisterexamen 
verkade han i fl era år som docent i historia. Han blev erbju-
den docenturen i Österländska språk men tackade nej, och 
valde att återvända till Skara läroverk, 1795, till en tjänst som 
adjunkt i grekiska. Han utnämndes att samtidigt vara kyr-
koherde i Ving, 1796, fastän han inte var prästvigd, men han 
prästvigdes senare samma år.

Trots att han nu bytte bana till teologin, bestod hans his-
torieintresse livet ut. ”En Herrans predikat och lärare”, han 
var en av den tidens främsta predikanter och mycket omtyckt 
som predikat och lärare. Han hade stora kunskaper och var en 
bra pedagog. Svärdottern Gabriella Schönherr skriver senare 
om sin svärfar: ”Han hade ett ovanligt livligt och själfullt ut-
seende, var allmänt älskad och beundrad”. De överensstämde 
på det innerligaste i sin religiösa tro och övertygelse och båda 
drogs till Swedenborgs lära, som den tiden studerades mycket 
av de mest ”allvarligt tänkande personer.”

När hans vän och kollega domprosten Levin Olbers dog på 
hösten 1824, uppmanades Carl-Johan att anmäla sin kandida-
tur för domprosttjänsten, vilket han gjorde. Han utnämndes 
1825 till domprost i Skara, med tillträde 1828. Carl-Johan 
drabbades dock av ett slaganfall 1826, och detta hände under 
pågående predikan i Götene kyrka. Han bars ner sanslös från 
predikstolen, kort efter återfi ck han fullt medvetande men 
förblev sängliggande fram till sin död. Han kunde därför ald-
rig verka som domprost. Carl-Johan gifte sig 1798 med präst-
dottern Anna Helena Silvius och de fi ck tre barn.

Dottern Hedvig gifte 1823 med Jonas Torin, sedermera 
domprost i Skara.

Sonen Anders Erik blev student i Uppsala 1818. När han 
kom till Uppsala togs han emot av sin farbror professor Gus-
taf Knös. Anders Erik började sin akademiska bana, som sina 

släktingar, på den fi losofi ska fakulteten, han var erbjuden 
docentur i tre olika ämnen, grekiska, latin och historia men 
valde teologin. 

1826 tog han sin teologie kandidat examen och prästvigdes 
1827, men läsåret 1827 och vårterminen 1828 upprätthöll 
han sin sjuka fars tjänst vid Skara gymnasium och höll då 
lektioner i hebreiska och grekiska. Trots att Anders Erik hade 
Swedenborgismen i arv från far, farfar och farbror och gift 
med en hustru med samma arv, förblev han kyrkan och dess 
teologi trogen, hela livet. Anders Erik utnämndes till dom-
prost i Uppsala 1852. Tvärt om verkade han för ett större 
infl ytande för kyrkan, i samhället, och för en stark kyrko-
organisation. Vid sidan om sin akademiska bana i Uppsala 
var Anders Erik mycket anlitad och engagerad i en mängd 
kommittéer. 1838-1839 blev han ledamot av kyrkolagskom-
mittén. Han var ledamot av 1841 års bibelkommission och 
medverkade i väsentlig grad till provöversättningen av Nya 
Testamentet, som utkom 1861. Han var också ledamot av 
kommittéerna för nya predikotexter, ny kyrkohandbok och 
ny katekes. 

Under åren 1838-1862 var han inspektor för Västgöta Nation.
Anders Erik var en av de drivande vid domkapitlets ”in-

kvisitionsprocess” 1840-1844 mot den prästvigde Carl Johan 
Love Almqvist, för hans religiösa uppfattning i allmänhet och 
för hans uppfattning om äktenskapet i synnerhet, vilken Alm-
qvist framförde i novellen ”Det går an”. I samband med detta 
och som ledamot av de olika kyrkokommittéerna framkom 
hans konservativa syn på teologin och kyrkan. 1859 började 
hans hälsa att svikta, men han arbetade oförtrutet vidare med 
bl.a. provöversättningen av Nya Testamentet till sin död 1862. 
Anders Erik gifte sig 1833 med Gabriella Schönherr och de 
fi ck åtta barn. 

Ingen av deras söner blev präster, men tredje sonen Wil-
helm, som var docent och lektor i klassiska språk i Uppsala, 
var medlem i bibelkommissionen fram till sin död 1907. Vid 
hans död, tog det nästa 200-åriga engagemanget, i kyrkans 
tjänst och verksamhet, av Västgötasläkten Knös slut.

Förutom här nämnda Knösar var ytterligare sju Knösar 
verksamma som präster i Västergötland under samma tid. Den 
eminenta prosten i Norra Vånga Olof Henricson, skrev 1978 
”Knösarna är lite krångliga”, så vill du reda ut släktskap eller 
veta mer om släkten Knös, kan du köpa boken ”Knös Väst-
götasläkten en släktredovisning” av mig.

Staffan E:son Knös
I rakt nedstigande led.

Anders Erik Knös
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 Biskoparnas skrud
Vid planeringen inför konung Adolf Fredriks kröning år 1751 
lät konungen i Paris beställa fjorton korkåpor för Sveriges bi-
skopar och superintendenter. Kåporna bar ett mönster med 
blommor och var sinsemellan något olika.

År 1788 skänkte konung Gustaf III en ny biskopsskrud och 
mitra med förgylld dekor till ärkebiskopen.

I samband med sin kröning beställde konung Gustaf IV Adolf 
tolv biskopskors i guld som ämbetstecken till ärkebiskopen och 
de övriga biskoparna. Dessa är de kors som fortfarande brukas 
av svenska biskopar, kompletterade 1904, 1942 och 1990 med 
kors för biskoparna i Luleå, Stockholm och Uppsala. Två kors 
har blivit överfl ödiga: Kalmar stifts biskopskors och ordens-
biskopskorset.

Om några biskopar efter reformationen bar kors torde det 
ha varit deras privata egendom. Det enda biskopskors brukat 
före 1805, som jag känner till, bars av biskopen i Västerås Lars 
Benzelstierna (1719-1800). Korset är endast 55 mm högt och 
utfört i blånerat stål med kraftig stålkedja.

Emerituskors
Då svenska biskopar inte blev pensionerade, utan innehade 
sitt ämbete livet ut, uppstod inga problem vid ämbetstecknets 
övergång till efterträdaren. Den förste svenske biskopen som 
blev pensionerad var biskopen i Strängnäs Uddo Ullman, vil-
ken efter Regeringens beslut 1927 vid 90 års ålder frånträdde 
sin tjänst. Frågan om ett eventuellt emerituskors till biskop Ull-
man togs upp i biskopsmötet samma år. Till allas överraskning 
förklarade då ärkebiskop Söderblom att han redan övervägt 
frågan och beställt ett emerituskors.

I Uppsala stift blev ärkebiskop Erling Eidem 1950 den förs-
ta biskop som pensionerades. Medel samlades då in av stiftets 
präster till ett emerituskors, vilket överlämnades vid hans av-
skedsgudstjänst. I dag fi nns ett eller fl era emerituskors i alla stift.

Resekors
Frågan om lämpligheten att biskoparna vid långa utlandsre-
sor medförde de gamla biskopskorsen kom att bli aktuell på 
1900-talets andra hälft. Kanske borde det, med hänsyn till 
stöldrisken, anskaffas resekors av enklare material.

Själv blev jag varse problemet 1977, och bör kanske berät-
ta vad som utspelade sig. Jag var detta år utsedd till delegat 

Om biskopskors
till Lutherska världsförbundets generalförsamling i Daar-es-
Salaam i Tanzania. I en paus i förhandlingarna reste jag och 
biskopen i Skara Helge Brattgård ner till stranden för att bada. 
Frågan uppstod vad Helge skulle göra med sitt biskopskors. 
Problemet löstes genom att han virade in korset i sina strum-
por och stoppade paketet i sandalerna. Vi lämnade våra kläder 
på stranden och simmade ut i Indiska oceanen. När vi åter när-
made oss stranden var skorna borta! Vi överlade och insåg att 
fl oden hade börjat komma in. När jag så blickade ut över havet 
såg jag plötsligt Helges sandaler sakta fl yta ut från stranden. Där 
seglade Skara biskopskors ut mot horisonten och Indien! Efter 
en snabb språngmarsch infångades sandalerna och korset var 
räddat.

Efter vad jag erfarit fi nns nu resekors utförda av enklare ma-
terial i alla stift.

Carl Gustaf von Ehrenheim

Tidigare publicerat i Småskrifter 3/2013, Medlemsblad för 
Stiftshistoriska sällskapet i Uppsala.

En biskopskräkla från början av 
1200-talet

Foto: Mikael Lammgård.

Kräklan är tillverkad av förgylld brons med emaljdekor och 
är ovanligt stor. Liksom de fl esta idag kända och bevarade 
kräklor har den inuti kurvan en fi gurscen med bibliskt 
motiv. På den här biskopskräklan från Limoges, Frankrike 
kan betraktaren studera en utsökt utförd fi gurscen i form av 
Bebådelsen. Figurerna är utförda i förgylld, gjuten brons. 

Kräklan som består av överdelen till en biskops krumstav 
har mjukt gotiska former och är dekorerad med ett dubbelt 
zigzagmönster i guld mot lapis-lazuliblå emalj på ena sidan 
och på den andra samma mönster i motsatta färger.

I Vatikanens samlingar i Rom fi nns en biskopskräkla 
som är närmast identisk med den i Röhsskas samlingar. 
Biskopskräklan fi nns utställd på våningsplan 2 och ingår i 
Falk Simons donation.

Ritwa Herjulfsdotter
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År 2008 publicerades Jesper Swedberg – en antologi red. Johnny 
Hagberg. Boken fyller ett stort tomrum när det gäller försök 
att fånga in helhetsbilden av en av Skara stifts mest uppmärk-
sammade biskopar, Jesper Swedberg (1653–1735). Genom att 
tränga in i historien om de engelska nonjurors ges ytterligare 
ett uppslag till Swedberg-forskningen.1

Liksom i Sverige var andra hälften av 1600-talet i Storbri-
tannien en i kyrkligt avseende omvälvande period. I Sverige 
hade Uppsala möte år 1593 slutgiltigt fastslagit att nationen 
ska vara evangelisk-luthersk, vilket år 1686 reglerades av Karl 
XI:s kyrkolag. I Storbritannien ägde den s k Ärorika revolu-
tionen rum år 1688, vilken innebar att den katolska ätten 
House of Stuart med kung James II/VII ersattes år 1689 av 
den kalvinska ätten House of Orange med kung William III. 
Detta dynastiskifte medförde opposition från ett mindretal 
biskopar och präster i Church of England, Church of Ireland 
och Scottish Episcopal Church. De vägrade bryta sin trohets-
ed i vigningsakten till kung James samt att be för kungahuset 
enligt den föreskrivna Fifth Prayer Book av år 1662.2 De kom 
att kallas nonjurors, dvs edsvägrare. De mest radikala, de s k 
The Usagers, övergick år 1718 till att använda den katolska 
First Prayer Book of Edward I av år 1549, som parlamentet hade 
förbjudit år 1552.3 En minoritet nonjurors bildade år 1733 
en egen kyrka, The True British Catholic Church.4 

Nonjuror-rörelsen dog ut i början av 1800-talet. Under 
sin storhetstid var nonjurors de mest aktiva i det i London 
år 1701 bildade Society for the Propagation of the Gospel 
in Foreign Parts (SPG). I praktiken innebar detta att det var i 
deras ”högkyrkliga” anda som anglikanismen fi ck förankring 
i Nordamerika, bl a i f d Nya Sverige.5 När andra och tredje 
generationen svenska invandrare inte längre förstod svenska 
övergick prästerna till att använda en för svenska förhållanden 
lätt improviserad version av  Fifth Prayer Book.6

Efter prästvigning år 1683 begav sig Swedberg på studie-
resa ut i Europa och besökte först England. Valet var närmast 
föranlett av att han kommit i kontakt med John Robinson 
(1650–1723), som det året blivit legationspastor i Stockholm 
och brittisk ambassadör i Sverige.7 Under sammanlagt något 
över fyra månder från mitten av juli 1684 vistades Swedberg i 
London och Oxford. Det är framför allt två personliga möten 
som fascinerade honom, de med John Fell (1626–1686), se-
dan år 1676 biskop av Oxford, och Henry Compton (1632–
1713), sedan år 1676 biskop av London och församlingarna 
i Nordamerika. Båda ivrade för liturgins missionerande roll 
och Swedberg hänfördes av dess psalm- och sångkultur och 
nästan teatraliska ritualer.

Hemkommen kallades Swedberg år 1686 till hovpredikant 
av Karl XI. År 1690 utnämndes han till kyrkoherde i Ving-
åker av Strängnäs stift och teol. professor - åren 1692–1693 
också rektor - vid Uppsala universitet. Från år 1695 förenade 
han sin universitetstjänst med att vara domprost. Under ti-
den odlade han kontakten med Compton vilket ledde till att 
han år 1696 fi ck av ärkebiskopen  uppdraget att vara ”eforus 
för de svenska församlingarna i England, Nya Sverige och 
Portugal”.8 År 1702 utnämndes han till ”biskop av Skara 
och [de svenska församlingarna i] England och Nordame-
rika” och Robinson, sedan år 1710 biskop av Bristol, blev år 

Jesper Swedberg och nonjurors

1714 Comptons efterträdare. Vänskapen med Compton och 
Robinson ledde till att perioden 1713–1831 var ”Svenska 
Misssionen i Amerika” i fullständig nattvardsgemenskap med 
Church of England.9 

Compton och Robinson intog en lydig hållning till stats-
kyrkan och var ivriga supporters av SPG. Mina forskningar i 
Pennsylvania visar att nästan alla präster som under deras bi-
skopstid missiverades till Nordamerika var utsända som SPG-
missionärer. Flera av dessa samarbetade med Svenska Kyrkans 
präster, som Swedberg sänt till ”Svenska Missionen i Ame-
rika”.10 Detta innebar att Swedberg, som också blivit SPG-
ledamot år 1712, i praktiken accepterade den anglikanism i 
nonjurors anda som rådde i Missionen, förmodligen ovetan-
de om dess specifi kt politiska och teologiska karaktär. Det är 
framför allt två SPG-präster som får starkt infl ytande: John 
Talbot (1645–1727) och Richard Welton (1671–1726). Tal-
bot grundade år 1704 St. Mary’s Church, Burlington, NJ, och 
var dess kyrkoherde till sin död.11 Welton var åren 1724–1726 
kyrkoherde i Christ Church, Philadelphia, PA.12 De var båda 
i hemlighet nonjuror-biskopar, vigda år 1722 av nonjuror-bi-
skopen Ralph Taylor (1647–1722) med apostolisk succession 
från George Hickes (1642–1715), som år 1694 i hemlighet 
biskopvigts av tre biskopar som blivit nonjurors.13 Det var 
Talbot och Welton som  medverkade till att Fifth Prayer Book 
introducerades i de svenska församlingarna och ända in på 
början av 1800-talet tilltalades svenska präster av nonjuror-
andans ”högkyrklighet”.

Jesper Swedbergs möte med anglikanismen och hemvändande 
prästers berättelser om samarbete med nonjuror-kollegor väckte 
på sikt diskussion om kyrklig förnyelse, liturgiskt och teologiskt.  
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Noter:
1. Bland källor som ofta har refererats kan nämnas Tottie, 
Henry W., Jesper Svedbergs lif och verksamhet. Bidrag till svenska 
kyrkans historia, Del I-II, Upsala 1885–1886; Wetterberg, Gun-
nar (utg.), Jesper Swedberg: Lefwernes beskrifning, Lund 1941;  
Swedbergs egna skrifter, utförligt redovisade i Hagberg, op. cit.
2. En huvudsakligen språklig aktualisering av The Book of 
Common Prayer and Administration of the Sacraments, and other 
Rites and Ceremonies of the Church, after the Use of the Church 
of England, 1549.
3. Nonjuror-biskoparna, som alla blev avsatta år 1690, hävda-
de att de företrädde den sanna, historiska Church of England. 
När ärkebiskop Arsenios av Thebais av Grekiska ortodoxa 
Patriarkatet i Alexandria år 1714 besökte kyrkomedlemmar i 
exil i England vände sig några nonjurors till honom i avsikt 
att försöka åstadkomma en union. ”A concordat betwixt the 
orthodox and catholic remnant of the British Churches and 
the Catholic and Apostolic Oriental Church” utarbetades. 
Efter korrespondens med fl era ortodoxa kyrkoledare upp-
hävdes projektet eftersom nonjuros vägrade att acceptera bl a 
inslag i nattvardsliturgin och åkallande av helgon. Samtidslit-
teratur av och om nonjurors är sparsam eftersom de kände sig 
tvungna att verka i hemlighet. 
4. Den drivande kraften var Thomas Deacon (1697–1753), 
som blev dess förste biskop. Han kom att få stor betydelse 
för den andliga utvecklingen för Charles (1707–1788) och 
John Wesley (1703–1791) och för tillkomsten av de religiösa 
societeter som blev frön till Methodist Church. 
5. Initiativtagare till SPG var biskop Henry Compton och 
kung Wiliam III.
6. Om svenskarnas amerikaniseringsprocess, ref. Nelson, Hel-
ge, Delawaresvenskarna och deras ättlingars amerikanisering, i Från 
skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist 28.4.1938, 
Stockholm 1938 sid. 345-367.
7. Åren 1702–1710 följde Robinson Karl XII på dennes väg 
till Narva. Sina erfarenheter från Sverige har han sammanfat-
tat i skriften Account of Sweden: together with an extract of the 
History of that Kingdom. By a person of note who resided many 
years there, London 1695. 
8. År 1713 sändes Andreas Silvius (1684–1746) till Lissabon, 
Portugal, för att som predikant betjäna svenska konsuln och 
den lutherska församlingen där. Han förföljdes av de katol-
ska prästerna  och blev slutligen på Första Söndagen i Fastan 
år 1721 från alla predikstolar i Lissabon förklarad ”för kät-
tare och biltog”. Förmodligen var detta svar på hans skrifter 
som Christus och Antichristus, Evangeliskt ljus och Påviskt mörker, 
ställde emot hvarandra.  Samma år reste han tillbaka till Sverige. 
Swedberg gav honom fullmakt år 1723 att vara kyrkoherde i 
Stora Dahla pastorat på grund av hans tjänst ”på så fi erran ort 
(Lissabon), ther han swäfwat i farlighet och utstådt mycken 
mödo”. Församlingen i Lissabon blev en tillfl yktsort för för-
följda nonjurors. Welton tillbringade sina sista dagar där i exil.
9. Ref. Lyttkens, Carl Henrik, The Growth of Swedish-Ang-
lican Intercommunion between 1833 and 1922, Lund 1970 sid. 
149-151. Under infl ytande av greve Carl Gyllenborg (1679–
1746), åren 1703–1717 tjänsteman vid svenska beskickning-
en i London, föreslog Robinson år 1718 en allmängiltig ge-
menskap mellan Church of England och Svenska Kyrkan, 
vilket tillstyrktes av Swedberg och Johannes Gezelius d. y. 

(1647–1718), åren 1690–1718 biskop av Åbo, men inte av 
övriga biskopar, som ansåg att Church of England då var allt-
för kalvinsk. 
10. Karl XI grundade år 1693 ”Svenska Missionen i Ame-
rika”. Den upphörde år 1782.
11. Talbots gemenskap med svenska präster skymtar i Blom-
felt, Frank (utg.), Andreas Sandels dagbok 1701–1743, Uppsala 
1988. 
12. Efter att åren 1697–1715 varit kyrkoherde i St. Mary’s 
Church, Whitechapel, London, anslöt han sig till nonjurors. 
Han avsattes och grundade en egen församling i Whitechapel. 
Under tiden i Philadelphia vigde han som biskop i hemlig-
het fl era präster, enligt ännu obekräftad uppgift också några 
svenskar. När Edmund Gibson (1669–1748), åren 1723–1748 
biskop av London och Nordamerika, fi ck vetskap om detta 
fi ck han order att återvända.
13. Om dessa vigningar sägs offi ciellt: ”The Consecration of 
Welton and Talbot was uncanonical and irregular, but quite 
valid. It made them Bishops, but without ’jurisdiction’, and 
therefore without power to exercise Episcopal Authority or 
to perform Episcopal Acts” (cit. Batterson, Hermon Gris-
wold, A Sketch-Book of the American Episcopate, Philadelphia 
1878 sid. 6-7). 

Bertil Persson

Andreas Silvius
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Detta är berättelsen om några malungsfamiljer som för snart 
200 år sedan bröt upp från sin hembygd, sålde sina gårdar 
samt lämnade släkt och vänner för att bosatte sig i Västergöt-
land nära den man de såg som sin religiösa läromästare. Vad 
fi ck dem att ta detta steg? Vilka var de? Och var slog de ner 
sina bopålar i den nya församlingen?

På 1820 talet växte en ny inomkyrklig väckelse fram i Väs-
tergötland. Väckelsepredikanten Jakob Otto Hoof var kom-
minister i Svenljunga pastorat, och han drog med sina pre-
dikningar till sig stora människoskaror inte bara från den egna 
socknen utan också från mer avlägsna trakter. Folk kunde gå 
fl era mil för att höra honom predika. För allmogen var han 
en präst som framstod som den rätte läraren. 

En annan väckelsepredikant med sannolikt än större lys-
kraft var den unge, karismatiske prästen Mårten Johan Lan-
dahl. Han prästvigdes 1820 vid nyss fyllda 23 år. Även han 
drog stora skaror till sina predikningar. Kanske för att han 
erbjöd något nytt och inte alltid följde gamla etablerade 
stiftskonventioner. Tillströmningen från omgivande socknar 
kunde sommartid vara så stor att kyrkorummet inte räckte 
till. Inte ens för stående. Man fi ck lyfta bort kyrkans fönster 
för att de som inte fi ck plats skulle kunna höra predikan på 
kyrkbacken. Något för dagens präster att drömma om.

Men att folk gick mellan socknarna var inte populärt bland 
ledande kyrkomän vid den här tiden. Även sockenbor kunde 
irriteras av trängseln i kyrkan, inte minst om de fann sina 
invanda bänkplatser upptagna. Kyrkoledningen betonade för 
sin del sockenbegreppet. Det innebar att en församlingsbo 
ansågs tillhöra en viss socken och ha sin plats i kyrkan i den-
na socken vars präst ansvarade för hans eller hennes kristliga 
bildning, katekesförhör och husförhör. Mårten Landahl stör-
de denna ordning. De kyrkliga myndigheterna gjorde därför 
allt för att stävja sockenvandringarna och honom. Under näs-
tan hela sin karriär blev Mårten Landahl motarbetad av såväl 
vissa kolleger som sin egen biskop. Biskopen i stiften, Sven 
Lundblad, var hans svurne fi ende. 

Anklagelserna från kyrkans ledning och kolleger var många. 
Ofta märkliga, och med dagens synsätt närmast obegripliga. 
Mårten Landahl kunde t.ex. anklagas för att hålla för långa 
predikningar. Och långa kunde de vara. Ibland pågick de i 
upp till 2,5 timmar.

Mårten Johan Landahl 1797-1858

När dalkarlarna sökte sin frälsning i Götlunda

Dessutom hände det att han talade utan manuskript, vilket 
ansågs klandervärt. Förmodligen för att kyrkoledningen då 
hade svårt att kontrollera vad han sagt. Klandervärt var också 
att han lät gifta personer begå nattvarden även om de kom till 
kyrkan utan sällskap av maken. Att den frånvarande mannen 
eller hustrun kunde tänkas ha förhinder på grund av sjukdom 
eller militär tjänstgöring lindrade inte kritiken. För bl.a. detta 
blev Mårten Landahl efter en utdragen och säregen process 
suspenderad från sin tjänst under ett halvt år. 

Utslaget var förödmjukande för Landahl. Men det var ock-
så ett direkt orättfärdigt straff, enligt senare bedömare. Och 
ett hårt straff med tanke på att han utan inkomst under ett 
halvt år skulle klara sin stora familjs och tjänstefolks försörj-
ning med enbart det tillskott som prästbostället gav. 

Lika motarbetad som Mårten Landahl var av kyrkoledning-
en, lika älskad var han av sina följeslagare. De utdragna pre-
dikningarna till trots, fortsatte de att strömma till i stora ska-
ror. För det var hans budskap och utläggningar de ville höra.

År 1829 sökte och fi ck Landahl komministertjänsten i 
Flistad med annexförsamlingen Götlunda. Och med honom 
kom Götlunda att bli något av ett centrum för väckelserörel-
sen i Västergötland under 1830-talet.

Landahls budskap når även Malung
Ryktet om Mårten Landahls storhet som förkunnare och lä-
romästare spred sig vida omkring. Det nådde även Malung, 
förmodlingen förmedlat av gårdfarihandlare från trakten som 
på sina vandringar kommit långt ner i Västergötland för att 
sälja smide och skinnvaror.

Ryktet nådde även bonden Lissper Jonas Jonsson i Nord-
anåker. Han var en djupt religiös grubblare, gift och far till 
sju barn. Det sägs om honom1 att han med nit och allvar 
försökte föra sina medmänniskor in på den rätta vägen. I sitt 
hem hade han sträng uppsikt över sina barn. Och ofta sökte 
han upp präster för att med dem diskutera andliga frågor och 
få råd och vägledning. Men han ansåg att de inte kunde ge 
honom den hjälp han behövde. När han fi ck höra talas om 
Mårten Landahl vandrade han den långa vägen till Götlunda 
för att söka upp och samtala med honom. Och väl tillbaka i 
Nordanåker framhöll han för alla i sin omgivning Landahl 
som det enda sanna ljuset.

Nordanåker ligger vid Västerdalälven en bit söder om Ma-
lung. Ytterligare en knapp halvmil nedströms älven ligger 
Sillerö. Där bodde Anna Pehrsdotter, en ung ensamstående 
kvinna som tjänade som piga på en gård. Anna hade tidigt 
blivit föräldralös och var ett oäkta barn, dvs. född utom äk-

1 Emil Herlenius, Religiösa rörelser i Malung under mediet av 1800-talet.

Tissereds komministerboställe i Gullereds församling, där Landahl 
föddes 1797.
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tenskapet. Hennes och Lissper Jonas Jonssons gemensamma 
kyrka fanns i Yttermalung. Det är uppenbart att Anna vid sina 
kyrkobesök och i andra sammanhang måste ha träffat Lissper 
Jonas Jonsson och hört honom berätta om sitt möte med 
Landahl och vilket djupt intryck det gjort på honom. 

De minst sju familjer som likt Anna senare skulle söka sig 
till Götlunda kom alla från byar i samma trakt som Lissper Jo-
nas Jonsson. De kom från Bjuråker. De kom från Eggen. Men 
framför allt hade de sina rötter i Nordanåker. Samtliga byar 
belägna på båda sidor av Västerdalälven bara någon dryg kilo-
meter från varandra och med gemensam kyrka i Yttermalung. 

Dessutom hade de sju familjerna sinsemellan nära familje-
band. I fyra av familjerna hade exempelvis en av föräldrarna 
samma föräldrarhem i Nordanåker. De fyra syskonen åtföljdes 
dessutom av sin moder till Götlunda. Liknande syskonrelatio-
ner fanns även mellan de övriga familjerna.

Lissper Jonas Jonsson fl yttade själv inte till Götlunda. Han 
stannade i Nordanåker. På äldre dar lär han ha levat nästan 
som en eremit i Yttermalungs avlägsna bygd där han dog 
1850. Men mycket talar för att det var Lissper Jonas Jonsson 
som inspirerade de andra och fi ck dem att ta steget att fl ytta 
dit.

För ett stort steg var det i början av 1800-talet. Emigratio-
nen till Nordamerika hade då ännu inte kommit igång, och 
vanligtvis fl yttade man aldrig utanför den egna socknen. I 
hemsocknen fann man sin tillkommande, och där brukade 
man den jord som gått i arv från tidigare släktled. Visserligen 
förekom det att dalkullor i stora skaror vandrade till Stock-
holm med omgivningar för att söka säsongsarbeten, men det 
var tillfälliga arbeten. Och det var något annat än att helt klip-
pa banden till sina rötter. Mellan Malung och Götlunda är det 
mer än 25 mil. Förtröstan om ett nytt bättre liv i Götlunda 
måste ha varit stark för de som bröt upp och gav sig iväg.

Den första som gjorde det var Anna Pehrsdotter. Hon hade 
vuxit upp tillsammans med sin ensamstående moder på den 
gård som var moderns föräldrarhem. Den man som var An-
nas fader dog redan när hon var två år gammal, och när hon 
var sexton dog även modern. Som oäkta barn hade Anna inte 
arvsrätt efter modern utan tvingades lämna sin moders fäder-
neshem. Hon fi ck dock tjänst som piga hos en av sina faddrar 
och stannade i den familjen i fem år.

Anna Pehrsdotter söker sig till Västergötland och 
Mårten Landahl i Kannemakaretorp
Den 6 september 1835 sökte Anna upp prästen i Ytterma-
lund och begärde att få en ”attest”, d v s. ett fl yttningsin-
tyg till Fägre socken i Västergötland. Ensam fl yttade hon till 
Fägre som är grannsocken till Götlunda där Mårten Landahl 
verkade. I en familj med sex barn arbetade hon som piga i två 
år. Hon var 23 år och skulle aldrig mer återse Dalarna.

Gården som blev Anna Pehrsdotters första anhalt i Väster-
götland låg i Randtorp en dryg mil från Götlunda. För en 
kyrkovandrare som sökte sig till Mårten Landahl och hans 
kyrka var detta dock inget avstånd. Sträckan är ungefär lika 
lång som den väg Mårten Landahl själv hade när han färdades 
från sitt komministerboställe till kyrkan i Flistad. Det gamla 
komministerbostället – Kannemakaretorp – låg nämligen, om 
inte vid vägs ände, i varje fall i den östligaste utkanten av det 
långsträckta pastoratet, en dryg mil från Götlunda kyrka och 
halvannan mil från moderkyrkan i Flistad. Kannemakaretorp 
ersattes 1867 av ett nytt komministerboställe uppfört i direkt 
anslutning till Götlunda kyrka. Men då hade Mårten Landahl 
redan lämnat församlingen och varit död i nio år.

Att det var Mårten Landahl och hans förkunnelse som 
förde Anna Pehrsdotter till Västergötland står klart. För efter 

två år i Randtorp började hon som piga i Kannemakaretorp 
i Mårten Landahls och hans hustru Johanna Beata Jungners 
hushåll.

Dit kom hon 1837. Hon var då 25 år gammal, nästan jämn-
gammal med sin husmor, bara något år yngre. I hushållet 
fanns också fl era andra pigor och drängar.

Den utdragna striden om äkta makars nattvardsgång hade 
dragits igång av pastoratets vice pastor, Anders Lagerstrand, 
som under sin tid i Flistad trakasserade Mårten Landahl på 
många sätt. Denna strid började ungefär samtidigt som Anna 
Pehrsdotter anlände till Kannemakaretorp och slutade inte 
förrän långt efter det att hon gift sig och fl yttat till annan ort. 
Och det gjorde hon efter två år hos Johan Mårten Landahls 
familj.

I Västergötland mötte nämligen Anna sin blivande man. 
Han hette Olof Jansson och var sju år äldre än hon. Olof var 
bonde och kom från Grimstorp i Hova församling knappt 
fyra mil längre norrut. Där låg hans föräldrars gård som han 
ägde del i.

Anna och Olof gifte sig i Flistad kyrka den 8 juni 1839. 
Vigselförrättare var Mårten Johan Landahl och giftoman var 
Anna Pehrsdotters fadder hemma i Sillerö, Jonas Pehrsson, 
som i avsaknad av nära anhöriga till Anna, skriftligen sam-
tyckt till bröllopet. I morgongåva fi ck Anna av sin make 40 
lod silver (0,53 kg), vilket var förhållandevis mycket. En mor-
gongåva var tidigare en utfästelse, inte en fysisk present, som 
överlämnades till bruden på morgonen efter bröllopsnatten. 
Den utföll bara om mannen dog före hustrun. På så sätt fung-
erade den som en livförsäkring. Dog hustrun först gick mor-
gongåvan tillbaka.

Annas liv efter Kannemakaretorp
Någon månad efter bröllopet fl yttade Anna Pehrsdotter till 
Olof Janssons föräldrahem. Gården i Grimstorp blev deras 
hem i sex år. Men 1845 sökte sig familjen till Älgarås och bo-
satte sig där i kronoskattehemmanet Åsen beläget omedelbart 
öster om samhållet. Detta blev Annas och Olofs bostad under 
återstoden av deras liv. 

Anna Pehrsdotter dog 1874. Hon var då 64 år gammal. 
Olof Jansson blev på sin ålderdom blind. Som änkeman levde 
han i ytterligare 14 år. Han dog 1889, 83 år gammal.

Olof Jansson och Anna Pehrsdotter fi ck åtta barn, sju söner 
och en dotter. Dottern och en av sönerna dog tidigt. 

De tre systrarna Olsdotter följer i Anna Pehrsdotters 
spår
Drygt två månader efter Anna Pehrsdotter begärde Bränd 
Nils Larsson och hans hustru Marit Olsdotter i Eggen att få 
en ”attest” för sig och sina tre söner för fl ytt till Götlunda. 
Föräldrarna var då 31 respektive 24 år gamla och sönerna 

Kannemakaretorps prästgård i Götlunda församling. Uppförd av 
Landahl 1844.
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små, den yngste blott 4 månader gammal. I Götlunda kom de 
att bosätta sig på gården Tomtängen, strax öster om kyrkan i 
Götlunda. Bränd Nils Larsson köpte först ¼, senare ytterligare 
⅛ mantal i Tomtängen, men sålde det efter en tid och och 
bodde kvar ”på undantag”.

I striden om äkta makars nattvardsgång kom Bränd Nils 
Larsson tidigt att ställa sig bakom Mårten Johan Landahl. Till-
sammans med en annan församlingsbo intygade han skriftli-
gen ”under edlig förpliktelse” att han aldrig hört talas om att 
det i församlingen uppkommit någon oenighet makar emel-
lan på grund av att en äkta make tagit nattvarden utan den 
andres sällskap. Endast en sådan händelse fanns enligt dem, 
och det var en berättelse som Landhals antagonist – vice pas-
tor Lagerstrand – hade spridit ut. Liknande intyg med stöd 
för Landahl inkom också från andra församlingsbor, dock 
utan att något av dem kom att påverka utgången av målet.

Bränd Nils Larsson och Marit Olsdotter fi ck i Götlunda 
under åren 1837-1852 ytterligare sex barn; tre söner och tre 
döttrar. 

Hustrun Marit Olsdotter var uppvuxen i Nordanåker; 
samma by som den djupt religiöse Lissper Jonas Jonsson som 
sökt upp Mårten Landahl. Ett halvår efter Marit begärde även 
hennes båda systrar Kerstin och Karin med familjer, liksom 
hennes moder, änkan Kerstin Ersdotter, att få ut fl yttningsat-
tester till Götlunda.

Väl där bosatte sig den 62-åriga modern 1836 på Tomtäng-
en hos dottern Marit och Bränd Nils Larsson.

Kerstin och Karin och deras familjer bosatte sig samtidigt 
på gården Boagärde inte långt öster därom. 

Kerstin var vid fl ytten 23 år och jämngammal med ma-
ken Bränd Per Nilsson. De hade en tvåårig son men fi ck 
sedermera fem döttrar. Bränd Per förvärvade ⅛ mantal av 
Boagärde. I Götlunda kom han allmänt att kallas för Dal Per. 

Marits äldre syster Karin var vid fl ytten 33 år och hennes 
make Krantz Lars Larsson 39. Med sig hade de två döttrar; tre 
och fem år gamla, men fi ck i Götlunda ytterligare en dotter 
och en son. Krantz Lars förvärvade ¼ mantal av Boagärde.

Sonos Nils Larsson och hans efterlysta döttrar
Äldst bland utfl yttarna var Sonos Nils Larsson från Bjuråker. 
Efter ett långt äktenskap blev han 1832 änkeman och stod 
ensam med fem barn i åldern 2 till 20 år; tre döttrar och 
två söner. Med Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd gifte han ett år 
senare om sig med sin kusin Brita Nilsdotter från Nordanå-
ker. Försörjningsansvaret lindrades dessutom något när äldsta 
dottern strax därpå gifte sig med en man från Bjuråker och 
fl yttade hemifrån.

48 år gammal fl yttade Sonos Nils Larsson 1837 med sin 
andra hustru och sina fyra kvarvarande barn till Götlunda. En 
utlösande faktor kan ha varit en händelse som fi nns noterad 
i husförhörslängden. Av den framgår nämligen att hans båda 
döttrar var ”efterlysta”. Noteringen är gjord av prästen, och 
det är också han, och inte länsman, som hade efterlyst dem. 
Döttrarna var då 14 och 16 år gamla. Anledningen var tro-
ligtvis att fadern inte ville att barnen, trots att de hade åldern 
inne skulle konfi rmeras av församlingens präst.

I Götlunda förvärvade Sonos Nils Larsson ¼ mantal av går-
den Skulebo någon halvmil öster om Götlunda kyrka. Gan-
ska snart sålde han emellertid sin del och bodde därefter kvar 
som ”inhyses”, dvs. i princip som hyresgäst.

Sonos Nils äldste son Lars Nilsson fl yttade 12 år gammal 
från Götlunda till Bruzaholms järnbruk i Eksjö, troligtvis för 
att arbeta där. Tio år därefter fl yttade han 1851 till Luttra för-
samling i Falköping där han kom att arbeta som klockare och 
skollärare. Han blev änkling 1861 men gifte året därpå om sig. 

I sitt andra äktenskap fi ck han två söner. En av dem var L. J. 
Paulinius ”Paul” Nilsson född 1866, sedermera kyrkoherde i 
Sjogestad, hovpredikant, diktare och känd psalmist och hov-
predikant.

I mitten av 1830-talet var det alltså 21 malungsbor som 
inom loppet av två år hade lämnat Malung för att fl ytta till 
Västergötland och Mårten Landahl.

Ytterligare minst tre malungsfamiljer skulle komma efter, 
men med fördröjning och mer utspritt över tiden

Sonos Nils Larssons dotter följer efter
Fem år efter fadern fl yttade även Sonos Nils Larssons äldsta 
dotter, Marit Nilsdotter, till Götlunda. Hon kom dit 1842 
tillsammans med maken Mor Olov Andersson från Bjuråker 
och deras två barn; en son och en dotter. Marit var då 30 år 
gammal och Mor Olov 35. Med dem lär också pigan Anna 
Nilsdotter ha följt. Liksom Marits fader bosatte de sig i Sku-
lebo och förvärvade ⅛ mantal av gården. Och precis som 
fadern sålde de senare sin lott men bodde kvar som ”inhyses”.
Innan Mor Olov och Marit bosatte sig i Götlunda hade de 
uppenbarligen varit där. För två år tidigare, hösten 1840, ned-
kom Marit med en dotter som enligt kyrkoböckerna föddes 
i Flistad. Och när de väl fl yttade till Götlunda 1842 gjorde 
de under resan ett uppehåll i Trollhättan där Marit nedkom 
med en son.

I Götlunda fi ck Mor Olov och Marit ytterligare tre döttrar 
och en son. 

Att fl era av dalkarlarna i Götlunda valde att sälja sina jord-
bruk, men bo kvar på gården sägs ha berott på2 att de var ova-
na vid den styva lerjord, som allmänt förekom i hela Vadsbo 
härad. De kunde inte sköta den på rätt sätt. Det berättas att 
de utan framgång försökte smörja plogarna med talg för att få 
bukt med problemet. 

Götlunda kyrka, emligt Peringskiöld 1670.

Olla Olov Olsson fl yttar till Götlunda men återvänder 
till Malung
De förmodligen sista utvandrarna till Götlunda var Olla Olov 
Olsson och hans hustru Karin Andersdotter från Nordanåker. 
De kyrkobokfördes i Götlunda 1846 men fi ck sin fl yttnings-
attest från prästen i Nordanåker först ett år senare. En möjlig 
förklaring kan vara att de först ville pröva på livet i Götlunda 
och inledningsvis bodde hos Karins äldre bror som fl yttat dit 
fyra år tidigare. Karin Andersdotter var nämligen yngre syster 
till  Mor Olof Andersson i Skulebo.

Olla Olov Olsson var vid fl ytten 30 år gammal och Karin 
Andersdotter 24. Paret var då barnlöst, men fi ck i Götlunda 
två söner. De köpte"⅛ mantal av Nilsatorp som var granngård 

2 Emil Herlenius ”När Mårten Landahl drog malungsbor till 
Västergötland”. 
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I de fl esta stift fi nns samlingar med biskopsporträtt. Dessa är 
inte bara konsthistoriskt intressanta, utan säger också en hel 
del om den tid i vilken den porträtterade biskopen var verk-
sam.

Tidigare har biskopsporträtt med korta biografi er utgi-
vits i Växjö, Göteborg, Skara och Karlstads stift. Att så nu 
sker också i Uppsala ärkestift motiveras av fi randet av dess 
850-årsjubileum. Många av de porträtterade och biografe-
rade ärkebiskoparna är kända, men biografi erna utgör goda 
sammanfattningar.

Någonstans ska man sätta ett startår för en skildring av detta 
slag. Eftersom det handlar om återgivande av porträtt kunde 
man tänka att en rimlig startpunkt vore det äldsta befi ntliga 
porträttet, men här har utgivaren istället, märkligt nog, valt ett 
årtal, 1594. Det får till följd att Abraham Andreæ Angerman-
nus (1594–1599), Nicolaus Olai Botniensis (1599-1600) och 
Olaus Martini (1601–1609) endast behandlas med biogra-
fi ska notiser.   

Det första porträttet återger Petrus Kenicius (1609–1636) i 
svart rock och rundkrage av dansk modell. Han vägrade anta 
Johan III:s liturgi, var professor i Nya testamentet vid Uppsala 
universitet och en av de första att promoveras till teologie 
doktor 1617, vilket skedde i samband med Gustav II Adolfs 
kröning, som Kenicius förrättade.

Kenicius efterträdare, Laurentius Paulinus Gothus (1637–
1647), avbildas också med rundkrage. Vad dennes efterträdare, 
Johannes Canuti Lenæus (1647–1669) bär för slags krage 
övergår min bedömningsförmåga, men efter honom avbil-
das samtliga ärkebiskopar fram till och med Gunnar Weman 
(1993–1997) bärandes elva. Weman är därtill den förste att 
avbildas i liturgisk klädsel, vilket också gäller den nu sittande.

KG Hammar (1997–2006) återfi nns på ett fotografi  där han 
avbildas i biskopsskjorta med den originella »kavajtröja» som 
var något av hans signum. Alla biskopar fram till Johannes 
Steuchius (1730–1742)  avbildas med någon form av skägg. 
Detta bruk återkommer tillfälligt med Anton Niklas Sund-
berg (1870–1900), därefter J. A. Ekman (1900–1913), husar-
sonen från Hjälstad i Skara stift, och sist KG Hammar. Under 
1700-talet, från Samuel Troilius (1758–1764) till Uno von 

 Biskopar i Uppsala 1594-2014

Petrus Kenicius. Foto: Ragnar Norrman

till Kannemakaretorp; Mårten Landahls prästboställe belägen 
någon mil öster om Götlunda kyrka.

År 1850 fl yttade familjen tillbaka till Malung och bosatte 
sig i Bjuråker. Kanske trivdes de inte i Götlunda. Men kanske 
berodde återfl ytten också på att deras granne och dalkarlarnas 
ledstjärna, Mårten Landahl, samma år hade sökt och fått en 
kyrkoherdetjänst i Eriksbergs pastorat sydväst om Falköping 
dit han fl yttade 1853. 

Minst ytterligare en Malungsfamilj sökte sig till Götlunda
Hur många fl er familjer från Malung som tillfälligt sökte sig 
till Mårten Landahl och Götlunda går inte att klarlägga. En 
viss ledning ger emellertid kyrkoböckerna, även om de fl esta 
besöken troligtvis inte föranlett någon notering från prästens 
sida. Av dem kan man emellertid utläsa att Hed Lars Olsson 
och hans hustru Kerstin Larsdotter samt deras fem barn kan 
ha vistats i Götlunda under fl era år. 

Båda föräldrarna hade familjeanknytning till Götlunda. 
Hed Lars Olsson var född 1801 i Nordanåker och äldre bror 
till de tre systrarna Olsdotter som i mitten av 1830-talet hade 
fl yttat dit med sina familjer och deras moder. Hans hustru 
Kerstin Larsdotter, född 1804 i Bjuråker, var yngre syster till 
Krantz Lars Larsson i Boagärde som för övrigt var gift med 
Karin Olsdotter, en av de tre systrarna.

Makarna Hed Lars och Kerstins femte barn föddes i Nord-
anåker den 2 oktober 1838. Då befann sig familjen rimligtvis 
fortfarande i Dalarna. Någon fl yttningsattest fi nns inte re-
gistrerad i Malung efter detta datum, inte heller någon in-
fl yttning till Flistad/Götlunda. Klart är emellertid att båda 
makarna tog nattvarden i Flistad i april såväl 1839 som 1840. 
Det framgår av Malungs husförhörslängd. I slutet av 1841 
föddes dessutom deras dotter Anna i Flistad/Götlunda. Det 
fi nns noterat i Flistad/Götlundas längd över nyfödda. Och i 
mars 1842 dog enligt Malungs husförhörslängd deras äldsta 
dotter i Flistad

Av Malungs husförhörslängd framgår dessutom att när fa-
miljen väl var tillbaka i Nordanåker fi ck dottern Brita Lars-
dotter född 1833 en fl yttningsattest för fl ytt till Götlunda 
1850. Hon lär därmed ha varit den sista Malungsbon som 
utvandrade till Götlunda.

Per Mårtensson

Källor: 
- John Ternstedt, Mårten Johan Landahl – En herdebild från Väs-
tergötland. Mariestad 1912.
- Emil Herlenius, När Mårten Landahl drog malungsbor till Väs-
tergötland. Falu-Kurirens julnummer 1940. Ingår i ”Gammalt 
och nytt från Dalarna – Sammanfört ur Falu-Kuriren årgång-
arna 1940-1943”, Falun 1944.
- Emil Herlenius, Religiösa rörelser i Malung under mediet av 
1800-talet. ur Dalarnas kultur- och personhistoria, Falun 
1934
- Paul Nilsson, Vallfart till Dalom, ur Juletidningen Dalavinter 
1947.
- Johnny Hagberg, Från Knös till Smedberg, ur Skara stift ge-
nom 1000 år, Lidköping 1999.
- Sveriges Radios  hemsida om radioprogrammet Släktband 
den 26 oktober 2009 med intervju av Johnny Hagberg om 
prästerna i det gamla bondesamhället och om bl.a. Mårten 
Johan Landahl.
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Troil (1786–1803) – för övrigt far och son – bär ärkebisko-
parna peruk. Några biskopar bär kalott, så Johannes Steuchius 
och Jakob Benzelius (1744–1747). Två ärkebiskopar, Antje 
Jackelén (2014–) och Nathan Söderblom (1914–1931), är av-
bildade i mitra och full skrud.

Ärkebiskoparnas nära relation till stat och kungamakt fram-
träder tydligt genom bärandet av ordnar och medaljer. Från 
ordensväsendets införande 1748, då Fredrik I instiftade Se-
rafi mer- Svärds- och Nordstjärneorden, 1772, då Gustav III 
instiftade Vasaorden, och 1811, då Carl XIII instiftade Carl 
XIII:s orden, har präster, inte minst biskopar och ärkebis-
kopar, blivit dekorerade. Från Samuel Troilius till Gunnar 
Hultgren (1958–1967) mottog samtliga ärkebiskopar Serafi -
merorden, Sveriges främsta orden. »Serafi men» tillkom rikets 
högsta ämbetsmän, till vilka ärkebiskopen räknades, men som 
biskopar hade många redan tidigare fått motta Nordstjär-
neorden. Efter det svenska ordensväsendets avskaffande kan 
den avgående ärkebiskopen tilldelas Konungens medalj i 12:e 
storleken med kedja. Först av mottagarna var Olof Sundby 
(1972–1983).

Carl von Rosenstein (1819–1836) bär, som den ende av 
de porträtterade, Carl XIII:s orden, som endast kan utdelas 
till frimurare, och denna Ordens högsta ämbetsmän. Också 
Henrik Reuterdahl (1856–1870) var innehavare av denna 
exklusiva förläning.

Under 1900-talet kan man genom ärkebiskoparnas ordens-
förläningar se att Svenska kyrkan blivit internationell. Så var 
Nathan Söderblom innehavare av franska Hederslegionen, 
abbessinska Stjärnorden, danska Dannebrogsorden, Finlands 
Vita rosens orden, grekiska Frälsareorden, lettiska Tre stjär-
nors orden samt norska S:t Olavsorden. En del av dessa de-
korationer lät han sy in i sin ärkebiskopskåpa. Yngve Brilioth 
(1950–1958) hade tilldelats Anglikanska kyrkans Lambet-
hkors och Ruben Josefson (1967–1972) Storkorset av Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Samma inter-
nationalisering märks i tilldelade hedersdoktorat.

Många av ärkebiskoparna var präst- och biskopssöner, gifta 
med präst- och biskopsdöttrar, och ett antal av dem kom att 
efterträda sin fader på ärkebiskopsstolen. Johannes Steuchius 
efterträdde omedelbart sin fader Matthias (1714–1730). Uno 
von Troil efterträdde sin fader Samuel Troilius – sonen hade 
adlats von Troil; ordningen var ju normalt den, att familjen, 
men inte biskopen adlades. Detta för att inte rubba förhål-
landena i ståndsriksdagen. Ett annat exempel på detta är Carl 
Fredric af Wingård (1839–1851), son till biskopen i Göte-
borg, Johan Wingård, och adlad af Wingård. Han var dock 
först riksdagsman i Riddarhuset innan han övergick till präs-
teståndet.

När det gäller att etablera en levitisk ärkebiskopssuccession 
inom den egna familjen är Benzelius svårslagna: Eric Benze-
lius d.ä. (1700–1709), efterträds senare av sin son Eric Ben-
zelius d.y. (1742–1743), som var gift med Anna Swedenborg, 
dotter till biskopen i Skara, Jesper Swedberg. Deras son, Carl 
Jesper Benzelius, blev biskop av Strängnäs. Eric Benzelius d.y., 
då biskop av Linköping, viger 1742 sin egen bror, Henric 
Benzelius, till biskop av Lund. Då var redan brodern Jacob 
Benzelius biskop i Göteborg. Jacob blev senare ärkebiskop 
(1744–1747), och efterträddes i sin tur av brodern Henric 
Benzelius (1747–1758). Därmed hade alltså far och tre söner 

varit ärkebiskopar, och ett barnbarn biskop. Svårslaget!
Avslutningsvis porträtteras de hittillsvarande två biskoparna 

av Uppsala. Dessa, Tord Harlin (1990–2000) och Ragnar Per-
senius (2000–), är, liksom KG Hammar och Anders Wejryd 
(2006–2014), porträtterade i kostym. Kanske vill man därmed 
ge sken av någon slags enkelhet och anpassning till tiden?

Ragnar Norrman har inte bara biograferat de avbildade 
ärkebiskoparna utan också konstnärerna. Alla är dock inte 
kända. I några fall omtalas fl era porträtt av samme biskop, av 
en eller fl era målare, och i några fall, men inte alltid, återges 
dessa i tryck. Detta skapar en viss förvirring. Det hade räckt 
med en beskrivning av ett porträtt och dess konstnär.

Det är naturligtvis svårt att mäta ärkebiskopars storhet, och 
ju längre tid det är emellan respektive ämbetsinnehavare, de-
sto svårare är det att jämföra. Förhållandena och utmaning-
arna skiftar över tid. Här fi nns de två stora katekesfäderna, 
Olaus Swebilius (1681–1700) och Jacob Axelsson Lindblom 
(1805–1819), här fi nns psalmdiktarna Haqvin Spegel (1711–
1714) och Johan Olof Wallin (1837–1839), kyrkopolitikern 
Anton Niklas Sundberg, liksom förnyaren av kyrka och litur-
gi, Yngve Brilioth, men frågan är om inte utgivaren gjort en 
korrekt markering genom att sätta bilden av Nathan Söder-
blom i den sin egenproducerade ärkebiskopskåpa, med mitra 
och kräkla i höger (sic!) hand, på omslaget. Klas Hansson visar 
i sin avhandling Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i 
förändring 1914–1990 (2014), att alla ärkebiskopar efter Sö-
derblom, vare sig de ville eller inte, hade att förhålla sig till 
honom och det arv han lämnade efter sig. 

Tre av de uppräknade hade innan de blev ärkebiskopar varit 
biskopar i Skara stift: Petrus Kenicius, Johannes Baazius och 
Haqvin Spegel.

        
 Markus Hagberg      

Ragnar Norrman: Biskopar i Uppsala 1594–2014. Porträtt och 
korta biografi er. Uppsala stifts herdaminne. Serie II Pastorat och 
präster. Band II:1. Stiftshistoriska kommittén i Uppsala 2014, 
Uppsala 2014. 158 sidor.
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”Röster ekat under valven, klingar genom tusen år…” Den 
här psalmen nådde mig först post festum, när vi – min fru och 
jag - sökte oss till söndagens mässa i Bredareds kyrka. Där fi ck 
den klinga under valven, i en menighet som var långt mindre 
än de skaror vi hade fått blanda oss med i vår stiftsstad ett 
par dagar förut. Men nog kändes det stort att få ett blad med 
stiftets tusenårspsalm och se numret 1000 på psalmtavlan. 
Tänk att vi därtill kunde sjunga den i Bredared, i den miljö 
som för ett par hundra år sedan fostrat västgötaväckelsens 
Mårten Landahl in i hans gärning i stiftets andliga historia. 

Christina Lövestams tusenårspsalm ger ord åt mycket 
man tänker och känner vid ett så hisnande tidsperspektiv. 
Från S kara domkyrka hade vi med oss minnen av ekande 
röster under valven en välsignad fredagskväll. Den kvällen 
hörde vi Klarakvartettens ljuvliga stråkklanger från minst 
fem sekler. När natten bröt in, togs vi in i en blandning av 
körsång, orgelspel och församlingssång med musik under 
1000 år. I fantasin var det som att lyssna till hur Ivar Widéen 
improviserade på sin orgel eller hur man långt tillbaka sjöng 
ur Skaramissalet. Det kändes oerhört mäktigt att slutligen stå 
upp och stämma in i Jesper Swedbergs ”Herre, signe du och 
råde”. Alltsammans gjorde skäl för titeln ”Under klingande 
valv”. Efter en sådan dags intryck kändes det inte svårt att ha 
en hemfärd på tio mil. Det vi fått oss till livs i ett jubilerande 
Skara var så inspirerande att det höll oss vakna ända till Borås.

Stiftets ”minneshögtid hug fäster predikan om Kristus se-
dan tu sen år”. De citerade orden skrev biskop Sven Da-
nell i sin in tro duktion till den fest som Skara stift höll för 
femtio år sedan. Biskopens bön och önskan då var det skulle 
bli ”en stund av allvar in för /Guds/ ansikte och för ny else i 
vår all ra he lig aste tro, honom till ära och Sve riges kristenhet 
till gagn för tid och evighet”. Det känns förpliktande att ha 
fått ett sådant perspektiv, att det går att jämföra två jubi leer 
i vårt stift. Anno 1964 fi ck Skara stå i skuggan av att man 
fi rade 800-årsminnet av att Vadstenamunken Stefan vigdes till 
Sveriges förste ärkebiskop. Det året besökte jag inte Uppsala, 
men jag upplevde ett annat jubileum. Jag gästade Gotland 
just vid den härliga högtid i ruinerna av Romaklosters 
mäktiga helgedom, där man kom ihåg att det även där hade 
gått 800 år sedan några cisterciensermunkar från Nydala i 
Småland lät ett dotterkloster komma till stånd på den stora 
ön i Östersjön. Skara stifts 950-årsjubileum fi rades den 27 
september, först i Husaby vid både dopkällan och i kyrkan 
med predikan av en bisko p från England, det land som sankt 
Sigfrid en gång kommit från. Senare den söndagen hölls en 
mäktig festgudstjänst i Skara domkyrka. 

Nu lämnar vi det som jag vågat ta fram ur minnets arkiv 
för att låta ett svep av intryck från en solig dag i Skara passera 
revy. För vår del nöjde vi oss med den första av de båda 

festdagarna. Den gav oss mycket att smälta. Tänk att kunna 
stå inför Broddetorpsantemensalet, som Statens historiska 
museum generöst låtit återvända till Skara för några dagar. 
Detta smycke i romansk stil, ett gyllene altare som genom 
biskop Bengt den godes försorg anskaffades till domkyrkan 
på 1100-talet, blev överfl ödigt när en annan stil skulle gälla 
i domkyrkan. Men den här dagen kunde man på närhåll 
studera de bibliska scener som skickliga konstnärer drivit 
fram ur den hårda metallen, en verklig höjdpunkt i romansk 
kyrkokonst.

Vi drog oss vidare mot domkyrkan som hade ett fullödigt 
program. Vi valde att gå med i den vandring som betitlades 
”Tusen bitar av glas”.  Britt-Marie Hjertén är värd en stor 
eloge för en engagerad och kunnig visning av Bo Beskows 
många glasmosaiker, ett obegripligt stort arbete som 
påbörjades på 1940-talet och som inte var färdigt vid den 
förra jubelfesten i domkyrkan. Det går inte att se allt på en 
kort stund, men det urval våra blickar riktades mot gällde 
väsentliga delar i det väldiga verket. 

Lite senare på dagen avtäcktes ett helt nytt konstverk i 
domkyrkan, uppställt på det altare i stengods som påminner 
om biskop Brynolf Algotssons offi cium om Kristi törnekrona. 
Den tagg ur kronan som biskopen kunde föra till Skara är 
borta från vår åsyn, men konstverket ”Brynolfs ljus” ska 
nu åter göra det synligt. Domprosten Carl Sjögren kunde 
presentera konstnären Michel Östlund, som först med sin 
kortfi lm ”Bakom ytan” berättade om verkets tillkomst vid 
ett glasbruk i Tjeckien. Sedan täckelset fallit kunde det 
begrundas, samtidigt som man lyssnade till ett inträngande 
samtal mellan konstnären och biskop Åke Bonnier.

”Inget jubileum utan en bok” sades det inför stiftshistoriska 
sällskapets presentation av ”Skara stift 1000 år”, som är den 
självklara titeln på en bok, späckad med intressant läsning 
om inte bar svunna tider utan även tar upp förhållanden i 
nutiden. Sällskapets ordförande Johnny Hagberg  framhöll att 
vi lever i en brytningstid som man gjorde för tusen år sedan. 
Den läckra boken verkade locka en hel del köpare.

Att Skara stift var ett kulturcentrum på medeltiden berättade 
professor Eva Haettner Aurelius på ett medryckande vis. 
Hon kunde återvända till Skara med sådant som kändes 
som ”vanilj för an västgöte” (ett härligt uttryck av Jörgen 
Elgström, en inspirerande bibliotekarie som jag mötte både i 
Lidköping och Borås). Vi fi ck höra att tre juveler i den svenska 
medeltidslitteraturens krona har skrivits av lika många högt 
lärda prelater i vårt stift. Det gäller biskop Brynolf Algotssons 
fyra rimoffi cier, visserligen författade på latin, och hans bror 
kaniken Peter Algotsson, som på landsfl ykt i Norge översatte 
några riddarromaner till rimmat nordiskt tungomål till det 
verk som kallas ”Eufemiavisorna”. En stor nyhet var att det 
nyligen har blivit påvisat att den rimmade ”Erikskrönikan” 
kan knytas till kaniken Tyrgils Kristinasson, som även var 
kung Magnus Erikssons sekreterare. 

Uppfyllda av detta goda gick vi till en annan scen för 
att lyssna till professorns make, stiftets förre biskop Erik 
Aurelius som föreläste om Luther på ett sätt var värdigt en 
förutvarande profe ssor. Han visade oss att Luther verkligen 
har väsentliga ting att säga även i vår tid. Hans lilla katekes är 
en skattkammare som visar på själva kärnan i vår tro. Det var 
intressant att bli påmind om Henrik Schartaus goda råd att 
inte lita på sin egen tro utan lita på Kristus.

Ett jubileum blir en mötesplats, där gamla vänner och 
bekanta stöter ihop, kanske efter många år. De fl aggor man 

Tankar kring ett jubileum

Jubileumsdagarna samlade fl era tusen besökare. Foto: Carla Karlsson
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såg vaja i solskene t berättade om att stiftet har långväga 
kontakter. Det hade kommit gäster från England, Tyskland 
och Sydafrika. Något som väl inte hade känts så självklart 
för femtio år sedan som i denna tid var att den romersk-
katolske biskopen Anders Arborelius kunde förrätta en välbe-
sökt mässa i domkyrkan. Enligt uppgift gick vid hans sida 
i processionen abboten i det franska klostret Solesmes. Där 
har under de senaste decennierna åtskilliga kyrkomusiker 
och präster fått starka in tryck av den gregorianska sången, 
som där vårdas med särskild omsorg. Klostret vårdar även en 
likadan törntagg som  förr fanns i Skara domkyrka.

”Våra röster, våra röster stämmer in, sänder sången vidare in 
i nästa tusen år…” Tusenårspsalmen kanske inte lever vidare. 
Men den säger om sången: ”Här och nu till Gud den går, 
kärleken från Gud består”.

Lennart Nordquist

Vägen mot bekännelsen 

Perspektiv på organisation,  
bekännelsebildning och fromhetsliv  

i Skara stift ca 1540–1595

Redaktör  
Martin Berntson

PeePePersrsrsrspepepepektktkktiviviviv pppå å å orororrgagagaganinin sass tit ononn, 
beeeekäkäkäkännnnnnnnelelelelsesesesebibibibildldldldningng oooochchchch ffffrorororomhmhmhmhetetetetslslslsliviviviv 

i i i i SkSkSkSkaraara a a a stststs ififftttt cacacaca 111545454540–0–0–0–1559595

Under den senare delen av 1500-talet förändrades kyrko- 
och fromhetslivet i stora delar av Europa i enlighet med re-
formatoriska ideal. Bekännelser formulerades, kyrkobyggna-
der omdanades, gudstjänstlivet reformerades och den folkliga 
moralen blev föremål för en disciplineringsprocess. Så var 
även fallet i Skara stift. Under denna tid hade stiftet fyra stifts-
chefer som hette Erik. De fyra Erikarnas samlade ämbetstid 
(1545–1570) inföll mellan två ofta omtalade perioder. Den 
inföll efter den tidiga reformationsfasen då kyrkan i Sverige 
underordnades den världsliga makten och gudstjänstlivet bör-
jade omvandlas. Den inföll före den katolicerande kyrkopo-
litiska utvecklingen under Johan III:s regim, som Skarastiftet 
blev delaktigt i genom den kungatrogne biskopen Jacobus 
Johannis. Samtidigt utgjorde denna mellan-period knappast 
något mellanspel. Tvärtom var denna på fl era sätt teologiskt 
kreativa period avgörande för den fortsatta utvecklingen av 
en nationell luthersk landskyrka. Under påverkan av den 
framväxande konfessionalismen på kontinenten utvecklades 
kyrkolagstiftning, ordningar, dogmatik och undervisning vil-
ka lade grunden för den lutherska ortodoxin på svensk mark. 

I denna antologi ges olika bilder av de fyra Erikarnas och 
Jacobus Johannis' ämbetsperioden En viktig utgångspunkt 
är att händelseutvecklingen i varje enskilt stift måste förstås 
utifrån den samtida nationella och europeiska utvecklingen i 
kyrka och samhälle. 

Redaktör är docent Martin Berntson.
Övriga medverkande är  professor Otfried Czaika, teol dr 

Remi Kick, docent Sven-Erik Pernler, fi l dr Erik Petersson 
och  fi l dr Annika Sandén.

Boken omfattar 186 sidor och kostar 150 kr.

Prästmötespredikan 1644, faksimil, transkription och med in-
ledande kommentar.

1644 trycktes hos boktryckaren Eskil Matsson i Uppsala en 
prästmötespredikan vilken är den äldsta bevarade för Skara 
stift. Den fi nns idag endast i ett fåtal bevarade exemplar. För-
fattaren var dåvarande kyrkoherden i Lidköping (sedan 1639) 
Gunno B. Blutherus. Han blev senare 1647 kyrkoherde i Ör 
och prost över Dalsland. Predikans titel är Jehova Juvante Con-
cio Synodalis, Eller En enfaldigh Predikning,... hållen uthi Schara 
prestemöte, julij 1644...

Då Skara stift i år fi rar sitt 1000 års jubileum utger Skara 
stiftshistoriska sällskap denna predikan i faksimiltryck, trans-
kribering (av Anita Eldbladh, tidigare knuten till institutio-
nen för nordiska språk i Uppsala) samt med en inledande 
kommentar av professorn i kyrkohistoria vid Lunds univer-
sitet, Anders Jarlert, kring prästmötets historia och funktion. 
Utöver detta blir det även en biografi  över Blutherus, hu-
vudsakligen byggd på de uppgifter som återfi nns i Anders 
Edestams Karlstads stifts herdaminne. 

Predikan omfattar 46 tryckta sidor. I transkription och med 
kommentarer är sidantalet 116. Pris 150 kr

Gunno Brynolphi Blutherus

J E H O V A  J U V A N T E 
C O N C I O  S Y N O D A L I S

*

prästmötespredikan 
skara 1644
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Den heliga  
pilgrimsfärden

Lars Skytte

 Lars Skytte ambassadören som 
blev franciskanermuk 

Lars Skytte (1610-1696) var född i Nyköping. Fadern (adlad 
1619) blir med tiden ståthållare över Uppsala län, farbrodern, 
den mer kände Johan Skytte, kronprins Gustav Adolfs lärare, 
hade då redan utnämns till riksråd och universitetskansler 
m.m. Familjen hade mycket nära kontakter med den nya 

kungafamiljen, och fi ck stort infl ytande över den högre ut-
bildningen i det svenska riket under den begynnande svenska 
stormaktstiden. 

Efter akademiska studier och ett fl ertal utländska studie-
resor utnämns Lars Skytte till svensk ambassadör i Portugal 
år 1641 men lämnar redan 1647 sitt diplomatiska uppdrag, 
konverterar till katolska kyrkan och upptas i franciskanorden. 
Efter teologiska studier prästvigs han inom orden och kom-
mer att ägna sig åt författarskap och undervisning. Skyttes 
konversion var en stor svensk propagandaförlust och en då-
tida internationell skandal.

I början av 1653, kallas han till Rom dit drottning Kristina 
efter abdikationen anlänt 1655, till henne dedicerar han sin 
bok Peregrinatio sancta. I denna redogör han bland annat för 
sitt teologiska tänkande och val av livsväg. Boken har aldrig 
tidigare översatts till något modernt språk.

Resterande del av livet vistas Skytte i Rom. Under en 
period tjänstgör han som rådgivare/själasörjare åt drottning 
Kristina. Han fortsätter också sitt teologiska författarskap och 
undervisar i teologi inom franciskanorden, samt har ett gan-
ska stort internationellt och nordiskt kontaktnät. 

Denna bok är kulturhistoriskt viktig. Den utges i Skara 
stiftshistroriska sällskaps serie som nr. 80 och i samarbete 
med Vatikanbiblioteket. För översättning svarar fi l. dr Johnny 
Strand, för inledning och kommentarer professor Magnus 
Nyman. För redigering svarar Monica Hedlund, Margareta 
Murray-Nyman och sällskapets ordförande Johnny Hagberg.
 
Boken omfattar 196 s och är rikt ill. Pris 200 kr

Bland de många som jubilerar i år har vi en i stiftets utkant 
som jag här vill lyfta fram. En del tycker att vår jubilar har 
ett underligt namn. ”Det krångligaste namn jag hört på en 
syförening” utbrast direktor Stefan Martinsson, när han var 
på besök i Södra Ving för att berätta om mödrahemmet som 
han driver i Rio. Det har gott rykte i kyrkliga kretsar, inte 
minst i Sjuhäradsbygden. Vår 100-åring heter Ving-Tvärreds-
gräns ens kyrkliga syförening. Den bildades intill en gräns, som 
för hundra år sedan väl var viktigare än i dagens läge. Man 
tänkte sig tydligen att kunna rekrytera medlemmar på båda 
sidor om gränsen, såväl från Ving som från Tvärred. De här 
båda socknarna ligger dock i var sitt härad, Tvärred i Kind 
och Södra Ving i Ås. Därtill var gränsen mellan socknarna 
stiftsgräns. Att gå över en sådan gräns var inte någon ringa 
sak. I de båda socknarnas utkanter umgicks man dock med 
varandra, och man kunde alltid hoppas att kontakterna skulle 
bli tätare.

I dagens samhälle bekymrar man sig inte så mycket om 
härader. Sjuhäradsbygden är i det stycket kanske ett undantag, 
då man där ännu är angelägen om att veta till vilket härad 
man ska räknas. Tvärred återbördades för en kort tid sedan 
till Skara stift, så den gränsen är alltså upplöst. Men den 
gränsöverskridande 100-åringen fi nns – still going strong – och 
är den enda som lever kvar av Södra Vings en gång åtskilliga 
syföreningar. 

Om syföreningar i kyrkan har det länge sagts, att de är på 
utdöende. Under de år som jag var kyrkoherde i Södra Ving 
begrep vi att fl era av syföreningarna inte var livskraftiga längre. 

Men det visade sig vara något särskilt med Ving-Tvärreds gräns-
ens kyrkliga syförening.

Hur det gick till när den bildades, vet vi inte mycket om. 
Ännu talar man dock om Lotta i Dumbäcken, som bodde i 
den del av Vings socken som gränsar till Tvärred. Hon var 
född 1833 i en by i grannsocknen Timmele. I boken ”Bland 
lekmän och predikanter” av Christer Andersson sägs det att 
hon 1880 bildade  en ettöresförening. Vid möten som hölls i 
hennes stuga i Dumbäcken skulle det varje gång tas upp en 
blygsam kollekt. Kanske var hon med för hundra år sedan då 
syföreningen kom till? När Adolf Kloo, som skattade Lotta 
högt för hennes djupa fromhet, berättade om henne i stiftets 
julhälsningar år 1917, hade hon nyss gått ur tiden. Man kan 
undra om kanske Adolf Kloo hade ett fi nger med i spelet när 
syföreningen kom till. Han var då präst i pastoratet under 
en tioårsperiod, visserligen som komminister och bosatt i 
Härna, men då kyrkoherden var ganska skröplig, fi ck Kloo 
dra det tunga lasset. Han tog också fl era initiativ. Bland annat 
arbetade han intensivt för att den södra delen av Vings rätt 
vidsträckta församling skulle få ett kapell. Det blev Trogareds 
kapell som stod färdigt 1918, ett par år innan Adolf Kloo 
fl yttade till Västra Tunhem. 

Medlemsantalet i syföreningen har skiftat genom åren, men 
den har inte varit särskilt stor. Som mest har den haft 14 
medlemmar, och ännu samlas ett tiotal damer till symöten 
ett antal lördagseftermiddagar om året. Enligt Anna-Lill 
Gustafssons artikel i hembygdsboken ”Södra Ving då och 
nu” hölls den första auktionen hos Ida Larsson på Ekåsen 

En gränsöverskridande 100-åring
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inte långt från den omtalade gränsen. Under många år hade 
syföreningen sina försäljningar i Mastunga missionshus. Man 
ville vara i sin egen del av församlingen, då man visste att man 
hade ett starkt stöd där. De små EFS-föreningarna måste efter 
hand läggas ner och missionshusen avyttras. Då det lilla men 
så trivsamt ombonade Mastunga missionshus blev privathem, 
ville medlemmarna inte söka sig till församlingshemmet i 
Hökerum utan hålla sig på känd mark. Då upplät Gun-Brith 
och Nils-Gunnar Nilsson ändamålsenliga lokaler i sitt företag 
Formservice, vilket visade sig vara ett lyckokast. 

Missonen har varit en hjärtesak för syföreningen, men av de 
insamlade medlen har även många diakonala ändamål fått sitt 
stöd. Det är aktningsvärda belopp som auktionerna inbringat; 
som mest har man kunnat redovisa 39 000 kronor.

”Ska vi byta namn på föreningen?” är en fråga som då och 
då kommit på tapeten. Det har dock aldrig blivit något annat 
av en sådan diskussion än att ett namn som nu hållit i hundra 
år är värt all aktning, även om somliga tycker att det låter lite 
krångligt. Därför vill man gärna önska lycka och framgång åt 
Ving-Tvärreds gräns ens kyrkliga syförening.

Lennart Nordquist

En vårutfl ykt i Sjuhäradsbygden, här vid Spinnaren i Rydal.

Några folkliga böner
 
Det gick ett par änglar ikring vårt hus
de hade ett par små vackra brinnande ljus
Jungfru Maria satt och sang
Hade jesusbarnet i sin famn
Gud välsigna sjö och strand
Gud välsigna kvinna och mand
Gud välsigna den som denna bönen kan

*
O Gud din ängel till oss sänd
ikring vårt hus och ikring vår säng
jungfru Maria låt ingen röra vet
Gud han är vårt skydd och fred

(Upptecknad av fanjunkare Sjöholm, 1937 efter Alfred Pet-
tersson född 1867 i Bolum, Västergötland, IFGH 3942, 38 
DAG.) 
 

Ritwa Herjulfsdotter 

Skara domkyrka*

Skara stift fi rar 1000 år 2014. Man kunde ha valt något annat 
år runt jubileumsåret eftersom vi egetligen inte exakt vet när 
biskop Thurgot kom till Husaby. Nu har detta år valt som 
jubileumsår liksom man gjorde 1964 då 950 år fi rades. Själv-
klart står stiftets domkyrka i centrum vid fi randet.

Enligt  Äldre Västgötalagen är Skara domkyrka helgad åt jung-
fru Maria. Denna ”minikatedral” har ”sett” mycket under sin 
långa tid. Vid några tillfällen kanske fl er än jag velat vara med:

Den 2 september 1304 får hon sin främsta relik. Taggen ur 
Kristi törnekrona. Vilken stolt biskop Brynolf är det inte som 
bär in den norska kungagåvan? I över 200 år berättar taggen 
om Kristi försoningsverk. Vad fi nns den idag? Ingen vet.

Brynolfs offi cium om Kristi törnekrona, ett av medeltida 
främsta diktverk, har klingat under valven som en hyllning åt 
Honom vars blod räddade oss.

Här i domkyrkan samlar Brynolf II Karlsson till ett vitt-
nesförhör om sin namnes helighet. En och en träder de fram 
den 12 april 1417 och avlägger sina berättelser. Biskopen 
hade själv vid sin pontifi kalmässa sett ett under ske. En blind 
kvinnna fi ck tillbaka sin syn mitt under pågående mässa. Hon 
bad vid Brynolfs grav!

I denna dôm skedde också den högtidliga mässan då Bry-
nolf I ben skrinlades. Det var biskop Brynolf III Gerlaksson 
som till slut sett till att så skedde. Den 16 augusti 1492 hade 
den förste Brynolf förklarats som salig och tillstånd givits att 
hans ben kunde skrinläggas. Hans fi rningsdag blir dagen efter 
festen för Marias upptagelse, Sveriges nationaldag!

Men en händelse hade Marias kyrka kunnat slippa! I febru-
ari eller mars 1596 gästas kyrkan av ärkebiskop Angemannus 
som ”lät slå sönder biskop Brynolfs gravhäll i Skara dom-
kyrka samt avlägsna hans ben.”

     Johnny Hagberg

* artikel införd i Katolsk Magasin i samband med Skara stifts 
jubileum

NU LJUDER KLOCKSPELET I SKARA DOMKYRKA!

TUSENÅRSGÅVAN
Invigd och välsignad den 29 november 2014

KLOCKSPELSGRUPPEN
Upplysningar: Erik Långström, 0708-59 17 66,

Johnny Hagberg, 070-550 00 98 

Hela 0.000,- har kommit in och mer  
är på väg - men än saknas 0.000,-. 

Gåvor tas tacksamt emot även fortsättningsvis 
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Yngve Rudberg efterträdde Gustaf Ljunggren som biskop 
i Skara och vigdes till sitt ämbete den 27 maj 1951. Han 
kom närmast från domprosttjänsten i Skara. Dessförinnan 
hade han, förutom att ha varit församlingspräst, tjänstgjort 
som direktor för Fjellstedtska skolan och för den praktiska 
prästutbildningen i Uppsala samt under ett antal år haft 
uppdraget som biskopsmötets sekreterare. Han publicerade 
sitt herdabrev samma år som han tillträdde episkopatet.

Herdabrevet är påtagligt välformulerat och välbalanserat. 
Det fi nns säkert en ambition hos Rudberg att i viss mening 
vara heltäckande. Naturligtvis blir den diskussion Rudberg 
för ganska kortfattad, men ändå kärnfull. Han argumenterar 
aldrig på ett utrerat sätt utan tycks vara noga med att inta en 
förmedlande position. Kanske beror det på många år i den 
etablerade kyrkans tjänst eller på personlig läggning men på 
ett sätt är herdabrevet klart konservativt. Det beprövade och 
fortfarande gångbara skall behållas och förnyelse skall ske på 
det beståendes grund.

På någon eller några punkter blir Rudberg emellertid 
utförligare och för ett mera ingående resonemang. Det gäller 
framför allt hans hjärteområde, den enskilda själavården. 
Där kan han i särskilt hög grad ösa ur sin egen personliga 
erfarenhet som bland annat sjukhus- och fängelsepräst. Där gör 
han också många välmotiverade ställningstaganden, som det 
fi nns anledning att uppehålla sig vid. Här är hans synpunkter 
fortfarande relevanta och tillhör inte enbart historien som 
många av de andra ämnena av självklara skäl gör.

Herdabrevet innehåller fyra avsnitt. ”Det gångna” handlar 
om hans egen personliga historia och en kort karaktäristik av 
några av stiftets biskopar genom historien. I ”Dagens läge” 
försöker han ge en slags samhällsanalys och beskriva kyrkans 
uppgift i världen. Här svävar han inte på målet utan hävdar att 
kyrkan visserligen lever i världen men att hon samtidigt inte 
är av världen. Hennes raison d’être är att förkunna evangeliet 
om omvändelse och tro. 

I ”Tidens krav” behandlar han en del aktuella frågor i den 
inomkyrkliga debatten, religionsfrihetslagen, behovet av en 
central ledning, prästlönelagstiftningen, pastoratindelningen 
och frågan om kvinnliga präster. Trots ett mycket klart 
ställningstagande för möjligheten av att viga kvinnor till 
präster, förespråkar han att man av pragmatiska skäl skall välja 
vägen över ett kvinnligt ämbete, så som Margit Sahlin en 
gång föreslog. Detta för att inte skapa splittring i kyrkan. Det 
blev, som vi vet, till slut inte kyrkans linje men det skulle 
dröja några år. Utvecklingen sprang ifrån Rudberg.

Rudberg hävdar, naturligt nog skulle man vilja säga, att den 
söndagliga gudstjänsten är det viktigaste i prästens gärning. 
Han uttrycker sin glädje över den renässans i nattvardslivets 
förnyelse som han kan skönja. Men han beklagar samtidigt 
att sättet att fi ra nattvard ibland görs till ”en åtskiljande 
gränslinje”, något som det inte borde få vara. Här kommer 
hans tveksamhet inför den högkyrkliga rörelsen fram. Vad 
gäller predikan, som han skrivit om i ett annat sammanhang, 
är han kortfattad men betonar vikten av att prästen är 
noga förberedd. Han snuddar vid vad han brukade säga 
till sina prästkandidater, nämligen att de skulle vilja något 
med varje predikan. Man kanske kunde travestera en känd 
svensk politiker: Att predika är att vilja. Att ha en tydlig 
viljeinriktning är, menar Rudberg, nödvändigt i alla delar av 
församlingsarbetet. Det är väl snarast ett understatement men 
trots allt nödvändigt att säga.

En ganska stor del av detta avsnitt ägnas så den enskilda 
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själavården, där han också kan se ett förnyat intresse. Han 
redogör för det psykoterapeutiska synsättet och dess relation 
till den kristna själavården. Där fi nns beröringspunkter men 
också väsentliga skillnader. 

Själavårdaren har en hel del att lära av psykologin och 
psykoterapin både vad gäller innehållet och formen, hur 
själslivet fungerar och på vilket sätt samtal skall bedrivas. 
Däremot varnar han för att obetänksamt använda olika 
psykologiska termer, vilket kan medföra att man förlorar 
blicken för själavårdens egenart.

Vad är det då vi kan lära av psykologin? Det är framför allt 
två saker. Dels visar psykologin att själslivet är lagbundet precis 
som den icke-psykiska verkligheten. Dels har den moderna 
psykologin upptäckt och utforskat det undermedvetna. Men 
man kan samtidigt konstatera att den kristna själavården faktiskt 
har känt till dessa företeelser, särskilt det undermedvetna, även 
om psykologin nu har gett namn åt, verifi erat och aktualiserat 
det redan kända.

Vad gäller sättet måste själavården använda i stort sett 
samma metoder för att få kontakt med människor och samtala 
med dem. Själasörjaren får också verktyg för att kunna skilja 
mellan normalt och patologiskt själsliv, så att man kan hänvisa 
till adekvat medicinsk hjälp. 

Men detta innebär inte att man kan blanda ihop kristen 
själavård och psykoterapi. Rudberg kan märka att det fi nns 
tendenser till detta. En fara som ligger i detta är att den 
totalåskådning som psykoterapin bygger på kan motarbeta 
den kristna livssynen. Man kan få föreställningen att 
psykologin kan förklara och bortförklara den religiösa tron 
som bara ett uttryck för rörelser i själslivet. Detta i sin tur kan 
göra människor oemottagliga för det kristna budskapet.

Det är uppenbart att Rudberg visar på något mycket viktigt. 
Han tar visserligen i huvudsak fasta på det rent pragmatiska 
men indirekt framgår även att den psykoterapeutiska teorin 
så som den till exempel utformats i vissa psykoanalytiska 
riktningar nästan fått karaktären av livsåskådning. Kristen 
tro skulle därför kunna vara oförenlig med denna ideologi, 
vilken den också sannolikt är.

Detta är nog Rudberg klar över, eftersom han så starkt 
betonar den kristna själavårdens egenart. Kristendomen är en 
frälsningsreligion och om den görs till något annat så är det 
inte längre fråga om kristendom, hävdar han med enfas. Här 
kommer han med ett ytterst välgörande påstående som inte 
har förlorat sin aktualitet och förhoppningsvis aldrig kommer 
att göra det.

Det innebär, menar biskopen, att frälsningen aldrig kan 
härledas ur icke-religiösa faktorer. Religiositet måste erkännas 
som en legitim yttring av mänskligt själsliv.

Psykoterapins syfte är att göra människan psykiskt 
”normal”, åstadkomma en slags själslig jämvikt. Detta kan 
emellertid inte vara den kristna själavårdens huvudsyfte, även 
om det skulle kunna bli en följd av en lyckosam själavård. 
Den kristna själavården har att ställa människan inför Gud 
med allt vad det innebär av uppgörelse med det förfl utna och 
nya möjligheter inför framtiden. 

I själavården möter vi ofta samma problem som psykoterapin 
ställs inför, världsliga bekymmer av olika slag. Vissa av dem kan 
säkert avhjälpas också där. Men det fi nns, säger Rudberg, även 
”en bedrövelse som är efter Guds sinne” och som ”kommer 
åstad bättring, som leder till frälsning”. Den bedrövelsen skall, 
när det behövs, själavården väcka och fördjupa, för att skapa den 
ro i själen som grundas på vissheten om syndernas förlåtelse.
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Inompsykisk själavård behövs inom sitt område liksom kristen 
själavård behövs inom sitt. Ingen kan ersätta den andra. Men 
samarbete i gränsområdet bör ske, även om det rör sig om två 
väsensskilda företeelser. 

Man kan utan vidare säga att Rudbergs korta redogörelse för 
skillnaden mellan psykoterapi och kristen själavård i grunden 
är riktig. Det hade naturligtvis varit mycket välgörande om 
den insikt han hade vunnit blivit till bestående lärdom för 
kyrkan. Jag är inte helt säker på att detta kom att bli fallet, 
när verkligt energiska försök gjordes att överbrygga klyftan. 
Själavården kom att mer eller mindre reduceras till olika 
former av terapi. Men vad värre är: Gränsen mellan den 
psykoterapeutiska ideologin och den kristna tron tenderade 
att suddas ut och många röster höjdes för att de var helt 
förenliga, något som man aldrig på ett tillfredsställande sätt 
har kunnat visa. Rudberg förtjänar verkligen kredit.

I det sista avsnittet ”Personligt kall” talar biskopen om hur 
prästen bör förhålla sig till olika kategorier av människor och 
till samarbetet med de frikyrkliga. Det är enkla men kloka 
synpunkter.

I ett avseende är biskopens ställningstagande en smula 
förbryllande. Det gäller den framväxande högkyrkligheten. 
Bedömningen av denna förnyelserörelse förefaller mig en 
smula ensidig. Man kan undra över vad det kan bero på. 
Uppenbarlige har högkyrkligheten väckt en irritation som 
gjort att till och med en sansad person som Rudberg fått svårt 
att helt sakligt beskriva den.

Rudberg berättar först om den egna studietiden i Uppsala, 
då den liberala teologin dominerade. Han noterar också de 
starka intryck han och många andra i hans generation tog av 

ungkyrkorörelsen. Detta kom att forma hela hans teologiska 
grundsyn och det sätt på vilket han i praktiken utövat sitt 
prästämbete.

Den yngre prästgenerationen har fått en helt annan 
teologisk fostran, konstaterar biskopen. Det verkar ibland för 
honom som om den bibringats en bibelsyn som i vissa fall 
närmar sig en ganska krass bokstavs. Dess dogmatiska synsätt 
tycks vara ägnat att fjärma dessa präster från dem för vilka de 
är satta att predika.

Rudberg menar också att man lärt sig att bortse från den 
svenska kyrkans egenart och mera uppfattar den som en 
del av den allmänneliga kyrkan. Han spetsformulerar sig 
sedan på följande sätt: ”Ett överbetonande av kyrkan som 
institution och av tillhörigheten till kyrkan i yttre mening 
såsom konstituerande för kristen inställning kan emellertid 
leda till att det ena nödvändiga för denna inställning, bättring 
och omvändelse, skjutes i bakgrunden i förkunnelsen.”

I mitt eget exemplar av herdabrevet, som en gång ägts av 
en av dessa högkyrkliga som blev präster på slutet av 40-talet, 
är denna passus understruken och markerad med ett stort 
frågetecken i marginalen. Man kan förstå varför. Det fi nns 
säkert sådant som man kan kritisera hos högkyrkligheten, 
men att man där skulle skjuta omvändelsen i bakgrunden 
förefaller en smula magstarkt att generellt hävda.

Rudberg bekymrar sig också för att ett återupplivande 
av sedan länge försvunna rituella bruk kan väcka oro och 
misstämning bland kyrkfolket, inte minst i de gammalkyrkliga 
församlingarna. Särskilt betänklig anser han den separatistiska 
tendens vara som högkyrkligheten ibland visar. Den skulle 
kunna bidra till att präster av olika schatteringar får svårare att 
förstå varandra och samarbeta förtroendefullt. 

Samtidigt uttrycker han sig i en förmaning till de äldre 
prästerna något mera positivt. Det fi nns mycket äkta 
hänförelse i den nya rörelsen. Ledd i rätta banor skulle 
den kunna bli till välsignelse både för den enskilde och för 
kyrkolivet i stort. Att den gett nattvarden dess rätta plats 
liksom att den vill förnya andaktslivet, erkänner han med 
tacksamhet. Men reservationen kvarstår, nämligen att kyrklig 
förnyelse i djupare mening icke vinns på den väg, som den 
extrema högkyrklighetens förespråkare slagit in på.

Men slutklämmen blir trots allt den att en ny andlig rörelse 
inte kan bedömas på ett världsligt sätt utan i stället faller under 
principen: ”Är den av Gud skall den leva till välsignelse, är 
den av denna världen, skall den ebba ut och dö.”

Klart är att Rudberg inte är särskilt bekväm med 
högkyrkligheten. Den princip han lanserar är kanske 
godtagbar om man bara kunde bestämma den tidsutsträckning 
under vilken den är giltig, vilket förefaller vanskligt. Hittills 
har utvecklingen varit mera komplicerad än Rudberg kanske 
tänkte sig. Litet ironiskt kan man säga att de idéer Rudberg 
ställde sig mest tveksam till, i det korta tidsperspektivet, den 
rituella dimensionen, har visat sig livskraftiga. Den dimension 
han själv värnar om, bättringen och omvändelsen, som också 
är en del av högkyrklighetens program, har däremot inte fått 
något nämnvärt genomslag. Det borde ses som tragiskt både 
från Rudbergs och högkyrklighetens horisont. 

Karl-Erik Tysk

Yngve Rudberg. Olja på duk 1953 av Bo Beskow.

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla medlemmar 

i sällskapet
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