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Mellan åren 1638 till 1655 fanns kolonien Nya Sverige på 
Nordamerikas östkust i de nuvarande delstaterna Delaware, 
Pennsylvania, New Jersey och Maryland. Trots att området er-
övrades av Nederländerna 1655 valde de fl esta svenskar ändå 
att bo kvar i den forna besittningen.

1693 engagerade sig Karl XI i kolonisternas sak och gav 
uppdraget åt ärkebiskop Olaus Svebilius att sörja för svensk-
amerikanernas andliga behov. Denne usåg sin domprost Jesper 
Swedberg att sörja för saken.

Swedberg fungerade till sin död 1735 som biskop och an-
svarig för själavården i Nya Sverige vilket bland annat innebar 
att han sände dit både böcker och ett dussintal präster, fl era av 
dem kom från  Skara stift. Några av dem kom även att åter-

vända till stiftet efter arbetet i Nordamerika. Swedberg brev-
växlade regelbundet med dem och utgav även en beskriv-
ning över området och sina insatser för svenskarna. Boken 
fi ck namnet America illuminata och utkom 1732.

Två av dessa präster får vi lära känna närmare i detta med-
lemsblad. De är unika då båda fi ck ett gemensamt prästbrev 
att dela på. Brevet är daterat på Brunsbo biskopsgård den 5 
september 1711.

1775 upphörde kontakterna mellan Svenska kyrkan och 
svenskarna i Nordamerika. De kom förstås senare att förnyas.

Utöver Amerika var Swedberg även biskop för den andliga 
vården av svenskar i London och Lissabon, ett uppdrag som 
han skötte med stort engagemang.

Biskop över svenskar och indianer

Umgänge mellan svenskar och indianer. Kopparstick i beskrivningen över Nya Sverige
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Bruket att bruden vid vigseln bar krona har senmedeltida 
anor, ett uttryck för jungfrulighet, ursprungligen symbolise-
rande Himladrottningens krona. Tidigt stadgades att brud-
krona skulle fi nnas till låns i församlingarna. Traditionen har 
växlat över tiden och har numera alltmer fallit ur bruk.
  I Skara domkyrkas skattpelare förvaras en brudkrona över-
lämnad som gåva till domkyrkan av Lindholmska släktfören-
ingen.
  Brudkronan är ett vackert fi ligransarbete i förgyllt silver 
av guldsmedsmästaren Erik Jonsson i Skara. Den är ett mäs-
tararbete tillverkat 1926, som pryds av femton granater, tio 
olikfärgade agater samt pärlor och glasstenar. Kronan inköp-
tes av kontraktsprosten Carl Lindholm i Bergs pastorat, först 
tänkt till församlingen, vilken enligt uppgift ej önskade ta 
emot den. Han skänkte den då till den Lindholmska släkten, 
inom vilken den burits av tre generationer brudar. Den stora 
och spridda släkten beslöt att överlämna detta Skaraarbete 
till domkyrkan. Det skedde vid en ceremoni i domkyrkan 
pingstdagen den fjärde juni 1995 varvid domprosten H B 
Hammar offi cierade.
  Prosten Carl Lindholm var son till komminister Gustaf 
Lindholm i Floby, gift med Anna Holmgren, dotter till kyr-
koherde Anders Holmgren i Floby och syster till den om-
stridde riksdagsmannen och kyrkoherden i Varnhem David 
Holmgren. I äktenskapet mellan Gustaf och Anna Lindholm 
föddes tretton barn av vilka elva nådde vuxen ålder. Fem sö-
ner blev präster, en son dövstumslärare och alla de fem dött-
rarna utbildade sig till lärare eller sjuksköterska.
  Carl var kyrkoherde i Berg, kontraktsprost, död 1957, Klas, 
kyrkoherde i Floby, död 1951, Hjalmar, kyrkoherde i Sven-
ljunga Göteborgs stift, kontraktsprost och hovpredikant, död 

Lindholmska släktkronan i Skara domkyrka

1933 (min farfar), Knut, kyrkoherde i Främmestad, död 1944 
och Nils, kyrkoherde i Tengene, kontraktsprost, död 1963.
  Alla barnen i denna familj kom ut i livet skuldfria - detta på 
en komministerlön och vad prästgårdens jordbruk gav. Anna 
Lindholm besatt en utmärkt förmåga att sköta ett stort och 
gästfritt lanthushåll.

Matpaket och någon slant sändes först till skolhushållet i 
Skara och sedan till studenterna i Uppsala. Varje vecka utbyt-
tes brev mellan hemmet och de bortavarande - brev som 
blandar nyheter från församlingen och dess liv med detaljer 
från prästhemmet - sådd och skörd, vävar, kycklingar mm. 
Den brevsamlingen hoppas jag någon gång få tid att göra 
något av.
  Två porträtt i olja av det gamla prästparet Gustaf och Anna 
Lindholm, min farfars far och farfars mor, hänger i min matsal 
och påminner mig om många årsringar prästmän i släkten, 
främst i Skara stift.
 

Britt Torgerson f. Lindholm

Breviarium Scarense

I samband med Brynofsdag i Skara den 15/8 föreläser 
docenten Christer Pahlmblad om Breviarium Scarense 
- Skarabreviariet (1498).
Faksimilen utgavs 2011 och registret är nu under fär-
digställande.

Plats: Mariasalen i Skara församlingshem kl. 11.30
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VAD SKARADOMPROSTEN FICK HÖRA
Berättelsen om

INGRID av SKÄNNINGE

H B HAMMAR

Ingrid av Skänninge var välkänd i medeltidens Sverige. Mycket lite är
skrivet om henne. Källorna är sparsamma. Detta är den första romanen.
Ingrid föddes c:a 60 år innan Birgitta. Rimligen blev hon både förebild
och inspirationskälla för det blivande helgonet. Hon bar familjenamnet
Elofsdotter. Författaren ser den åsyftade Elof som bror till Birger jarl,
en uppfattning han inte är ensam om. Därmed framstår hon som kusin
med jarlens söner Valdemar och Magnus. Tidigt får hon en uppenbarelse
av Maria, som anförtror henne ett uppdrag. Hon blir grundare av landets 
första kvinnliga dominikanerkloster. Under sin dramatiska levnad, endast 
42 år, möter hon sina kusiner i utmanande situationer. Munkar från Visby 
gör en livsfarlig resa för att få se henne. En munk från Skara får höra en 
omtumlande berättelse. Han förmedlar den till sin vän domprosten. En 
sentida Skaradomprost får tag i berättelsen. Här föreligger den.

Boken omfattar 292 sidor och är rikt illustrerad och med hårda omslag.  
Den utges av Skara stiftshistoriska sällskap.

Pris: 150 kr + frakt

Beställning genom 
Johnny Hagberg, Prästgården, 531 94 Järpås

0510- 48 52 15
E-post: jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Vid årsmötet den 11 april 2015 utsågs på styrelsens förslag fi l 
dr Maria Vretemark, Skara, till Hedersledamot i Skara stifts-
historiska sällskap. I följande text presenterar hon sig själv:

Jag är född 1957 i Stockholm. Efter gymnasiestudier stude-
rade jag arkeologi vid Stockholms universitet 1976. Därefter 

studier i historisk osteologi och medeltidsarkeologi. Dessa tre 
ämnen ingick i min grundexamen. Det var lättare att få jobb 
som arkeolog på 70-talet så våren 1979 började jag arbeta 
på Riksantikvarieämbetets stora utgrävning på Helgeands-
holmen i Stockholm. Man skulle bygga ett garage till Riks-
dagshuset. Fynden blev så intressanta att garaget krymptes till 
hälften och resterande yta blev istället Stockholms Medel-
tidsmuseum. 

1982 kom jag till Västergötlands museum i Skara som be-
hövde arkeologer och 1989 påbörjade jag min forskarut-
bildning i historisk osteologi som avslutades 1997 med av-
handlingen ”Från ben till boskap- om kost och djurhållning 
i medeltidens Skara”. Materialet jag studerade var delar av de 
totalt 9 ton djurbensrester från skarabornas hushåll som tagits 
tillvara vid utgrävningar i de medeltida kulturlagren i kvarte-
ren runt Domkyrkan. 

Jag är fortfarande kvar vid Västergötlands museum där jag 
idag arbetar med museiarkeologiska projekt, en del forskning 
samt gör osteologiska analyser.  Som arkeolog och osteolog 
har jag kommit att särskilt intressera mig för övergången 
mellan  järnåldern och medeltiden i Västergötland, det tidiga 
kristnandet, kyrkobyggandet och förändringar i gravskicket 
under 900- och 1000-talen. Det är en spännande förändrings-
fas i den västgötska historien. En viktig plats i det samman-
hanget är Varnhem där jag haft förmånen att få undersöka en 
tidigkristen kyrkogrund med omgivande begravningsplats.

Maria Vretemark ny Hedersledamot
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 Pergrinatio sancta

”Rationella argument vinner inga debatter”, under den 
rubriken skriver i slutet av januari 2015 nationalekonomen 
Andreas Bergh en krönika i Svenska Dagbladet. Han konstaterar 
med stöd i forskning: ”För alla som tror på idén om ett 
rationellt samtal där sakliga argument ställs mot varandra 
och de felaktiga argumenten avslöjas är det en nedslående 
tanke att sakliga argument sällan får någon att ändra åsikt. 
Samtidigt blir det lättare att förstå och fördra mycket av vad 
som förekommer i den offentliga debatten, där deltagarna 
utmanar andras åsikter mycket oftare än de utmanar sina 
egna.”

Samma konstaterande gör den svenskfödde franciskanen 
Lars Skytte, när han på 1650-talet skriver sin bok Peregrinatio 
sancta (Den heliga pilgrimsfärden). Han kallar personer med 
denna okritiska hållning för ”politiker”; de har en osäker tro 
och vill agera fritt men inte söka sanningen. Det är en skarp 
kritik och Skytte är en ytterst klarsynt polemiker beväpnad 
med sin tids yppersta bildning. Han skulle hålla med sin 
sentida landsman Bergh förutom på en punkt: han skulle 
absolut inte ha haft något som helst fördrag med orationella 
argument och deras förespråkare. Lars Skytte var en katolsk 
intellektuell missionär – ingen debattör. Hur blev det så?

Lars Skytte föddes i Nyköping cirka 1610 i en protestantisk 
familj på väg uppåt i samhället. Hans far borgmästaren Lars 
Bengtsson Skräddare adlades av Gustav II Adolf och blev 
ståthållare i både Uppsala och Stockholm och med tiden 
mycket förmögen. Han ligger begravd i Storkyrkan under 
ett praktfullt gravmonument tillsammans med sin andra 
hustru Anna Posse. Lars Skyttes farbror var den kände 
universitetskanslern och riksrådet Johan Skytte, som av 
idéhistorikern Magnus Nyman träffande kallats ”den nya 
regimens chefsideolog”. Farbrodern blev ansvarig för den 
blivande Gustav II Adolfs utbildning och hans minne är 
främst förknippat med den alltjämt existerande skytteanska 

professuren i vältalighet och politik (numera statsvetenskap) 
vid Uppsala universitet.

Den unge adelsmannen Lars fi ck en gedigen utbildning i 
Uppsala, Dorpat, Amsterdam och till en början också vid det 
så kallade Collegium illustre på Riddarholmen i Stockholm – en 
elitskola för unga adelsmän, där man fördjupade sig i moderna 
språk och kulturstudier i former som de dåtida universiteten 
inte kunde erbjuda. Han gjorde resor i Ryssland, England och 
Frankrike i de bästa sällskap. I det då redan mondäna Paris 
vistas han 1639 tillsammans med den blivande Karl X Gustav. 
Han introduceras vid hovet och hos kardinal Richelieu och 
umgicks fl itigt med Sveriges ambassadör, som vid denna tid 
var den välkände statsteoretikern Hugo Grotius.

År 1641 utnämns Skytte av drottning Kristina till svensk 
ambassadör i Portugal. Där skulle han söka förbättra 
handelsförbindelserna och sondera möjligheterna att fi nna 
en allierad i kriget mot kejsaren. Under sin tid i Lissabon 
fördjupades hans kontakter med katolsk tro och liv bland 
annat genom bekantskapen med jesuiten Antonio Macedo, 
som i början på 1650-talet kom att medfölja den portugisiske 
ambassadören till Stockholm. Det var genom honom som 
drottning Kristina sände bud till jesuiternas ordensledning i 
Rom med en begäran om att jesuitiska lärare i teologi skulle 
sändas till hovet i Stockholm.

År 1647 var emellertid Skyttes tid som ambassadör slut och 
han skulle fara hem med ett svenskt fartyg som i början av 
året anlände Lissabon. Han beskriver hur han då slits mellan å 
ena sidan sin hemlängtan och ”den förhoppning jag hyste om 
att komma i åtnjutande av den offentliga och privata lycka 
som jag i hög grad uppnått under Kristinas upphöjda styre” 
och å andra sidan den katolska tron och inte minst dess praxis.

Efter många om och men beslöt sig Lars Skytte för att 
låta sig upptas i den katolska kyrkans fulla gemenskap och 
därmed också för att inte återvända hem till Sverige. Detta 
uppfattades på sin tid som en mycket stor skandal. Han berättar 
om sina stora våndor inför konversionsbeslutet: ”Jag fruktade 
högeligen att kränka min familj och mitt fädernesland, och 
även att gå miste om egendom och heder. Eftersom inget 
allvarligare hinder förelåg, kom jag att alltmera luta åt 
alternativet att följa mitt samvete och anamma frälsningens 
trygghet, detta trots de faror och den förlust av ägodelar som 
väntade.” Och så blev det. Han avstod från allt, blev katolik 
och fattig franciskanbroder.

Redan samma år upptogs Skytte som novis i en sträng 
variant av franciskanorden. År 1653 sändes broder Lars av 
Sankt Paulus (som blev hans ordensnamn) till Jerusalem som 
sekreterare och stöd åt den synnerligen strikte provinsialen 
Morone de Maleo. När ryktena om drottning Kristinas 
konversion nådde Jerusalem, skickades han per omgående till 
Rom för att möta drottningen. Troligen är han närvarande 
när drottningen på juldagen 1655 mottar konfi rmationens 
sakrament av påven i Rom. I Rom kom broder Lars att 
verka under återstoden av sitt liv bland annat som drottning 
Kristinas själasörjare. Han dog i den eviga staden omkring år 
1696.

Under sin tid i Jerusalem skriver broder Lars sin bok 
Pergrinatio sancta och dedicerar den till drottning Kristinas 
strax före sin avfärd till Rom. Boken kom dock av trycket 
först år 1658. Han skriver den i tacksamhet till Gud för nåden 
att ha fått återvända till den katolska kyrkan. Han hoppas att 
boken kan bli ett redskap, så att ”Skrifternas, kyrkofädernas 
och det sunda förnuftets ljungande tal kan tända ett ljus och 

Den heliga  
pilgrimsfärden

Lars Skytte
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en eld hos dem som inte är okunniga, inte heller styvsinta 
utan bara tvekande och ljumma i sin hängivenhet”. Boken 
blir en apologia pro vita sua (en plädering för hans livsval).

Lars Skytte skriver elegant och lärt. Citaten från Bibeln, 
kyrkofäderna och en rad antika författare och fi losofer är 
ymniga. Han hänvisar till samtida teologi och citerar även 
fl itigt sina meningsmotståndare såsom Martin Luther. Han 
tvekar inte att kalla reformationen för en ”kollaps” eller 
ett ”religionshaveri” och menar att de olika protestantiska 
sekterna inte kommer med några nyheter i läran. Alla dessa 
kätterier har redan avvisats av kyrkan i tidigare epoker. Han 
skriver med tidens tuffa stil och kallar en katt för en katt, en 
kättare för en kättare.

En paradoxal iakttagelse, som Skytte gör, hos dem som 
så starkt lägger tonvikt vid bibeltrohet, är det han kallar 
för ”stympandet av de heliga skrifterna och den privata 
tolkningen av dem”. Kyrkan har under århundradenas lopp 
stadfäst vilka skrifter som ska räknas som kanoniska. Under 
reformationstiden kom en rad skrifter som ej utgjorde en 
del av den hebreiska Bibeln att degraderas. De så kallade 
apokryfi ska skrifterna såsom Jesu Syraks bok, Judiths 
bok, Mackabéerböckerna med fl era började uteslutas ur 
bibelutgåvorna. Med vilken rätt kan man sätta sig upp mot en 
så lång gemensam tradition utan ingående diskussion? undrar 
Skytte.

Broder Lars lever före toleransens tidevarv och menar att 
”tidernas och människornas olycka lär oss att toleransen 
verkligen inte fastställdes på grund någon välvillig stadga till 
Guds ära utan snarare accepterades av nödvändighet”. Enhet 
i den sanna religionen är bäst för samhället. Han konstaterar, 
vittberest och välorienterad som han är, att det långa 
europeiska kriget – som så småningom skulle komma att 
kallas det trettioåriga kriget – förött stora delar av de tidigare 
välmående tyska områdena och kopplar ihop oenigheten i 
religionen med detta kristillstånd. Han lyfter fram det toleranta 
Nederländerna som avskräckande exempel på trosmässig och 
moralisk förvillelse och konstaterar uppgivet att ”Europa som 
grundades på en enda religion, till följd av fl era religioner nu 
ligger nästan ödelagt”.

På samma gång kan Skytte beträffande de europeiska kultur-
yttringarna, sedvänjorna och karaktärsdragen konstatera att 
”det är ett nöje att se den väldiga mångfald som råder”. Men 
denna mångfald kommer på sikt de olika folken till godo 
endast om de delar en gemensam värdegrund – och för 
honom är denna grund självfallet den katolska kyrkans tro 
och ordningar.

Det är framför allt den kalvinistiska formen av protestantism 
som Skytte kritiserar och då inte bara i läran, även om han 
ser sig föranlåten att uppehålla sig vid denna i detalj. Vad 
han saknar i de protestantiska samfunden är den sociala 
hjälpverksamheten och ”gudstjänsternas storslagenhet 
och kyrkornas glans”. De yttre formerna för troslivet hade 
reducerats enormt under de hundra år som förfl utit sedan 
reformationen på allvar börjat genomföras i praktiken. Den 
kristna trons kroppslighet hade i stor utsträckning försvunnit. 
Skytte talar med entusiasm om hur han med ”sinnenas 
lustfyllda glädje” anade något av den himmelska harmonin i 
den katolska liturgin. Det sinne som reformationen tilltalade 
var främst hörseln. Kyrkorna förvandlades till skolsalar. 
Pilgrimsfärder, processioner, välsignelsehandlingar i vardagen, 
helgonbilder, reliker, ljus, rökelse, vigvatten, olja förbjöds. 
Förbön för de döda och bön om jungfru Marias och helgonens 
förbön likaså. Det multimodala konstverk som den katolska 
liturgin utgjorde och utgör attraherade Skytte starkt.

För Skytte var det förnuftiga argumenterandet och 

erfarenheten av det sinnligt gestaltade gudstjänstlivet 
avgörande för hans konversion. Han konstaterar dock hur 
trög han är att ändra sitt liv. Möjligheter till karriär och 
framgång hindrade honom länge ”liksom vore jag sövd och 
i dvala”, skriver han, från att ”tillgripa den medicin som 
jag dock visste stod färdigberedd och med ofelbar verkan i 
kyrkans apotek”.

Genom Lars Skyttes bok får vi djupgående insikt i det 
katolska 1600-talets tankevärld. Vi ser exempel på vad i den 
katolska livsåskådningen som lockade en svensk adelsman 
att byta livsväg. Och vi kommer också in i den miljö som 
formulerade drottning Kristinas bevekelsegrunder teologiskt.

Vi har nu för första gången fått detta centrala dokument 
från svensk motreformation överfört till svenska. Johnny 
Strands översättning fl yter lätt och ledigt. Hur väl den står 
sig till originalet har jag inte möjlighet att bedöma, men 
översättaren har arbetat med namnkunniga latinprofessorer i 
fältet som rådgivare (Monica Hedlund, Arne Jönsson, Anders 
Piltz). Boken är utgiven i Skara stiftshistoriska sällskaps 
skriftserie. Redaktör är Johnny Hagberg. 

För oss sentida läsare kan Lars Skyttes polemik mot 
protestanterna understundom verka tröttande. Men samtidigt 
är det uppfriskande att läsa en välformulerad text som tar den 
kristna tron och det fi losofi ska sanningssökandet på allvar, på 
blodigt allvar.

Kjell Blückert
Docent i kyrkovetenskap, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse

Longs by

Den västgötska lokalhistorien vimlar av felaktiga traditioner, 
slutsatser och skrönor. Varje gång de återberättas stärks deras 
förmodade ställning som sanna. En sådan slutsats, nämligen 
att Longs by aldrig skiftats, återges i förra medlemsbladets 
artikel om Slädene kyrkas altaruppsats. En vandring på den 
gamla bygatan i Long kan lätt ge intrycket av en oskiftad by. 
Ser man sedan från utsikten på det närbelägna Vara lagerhus 
hur ägogränserna strålar ut från byn kan man stärkas i felak-
tiga slutsatsen. När den sedan spridits vidare av kommunala 
tjänstemän så har den nästan blivit en etablerad sanning.
Hade man besvärat sig med förankra sin uppfattning hos 
hembygdsfolket eller gått till den lokalhistoriska litteratu-
ren kunde man undgått den felaktiga slutsatsen. Den främste 
kännaren av det gamla Levene pastorats historia, Thorsten 
Levenstam, skriver i sin Levenebygden. Södertälje 1976. ss. 
152ff, att Longs by storskiftades 1787, enskiftades 1815 och 
laga skiftades 1840.

Om vitsen tillåts kunde man säga att Longs by ingalunda är 
oskiftad, snarare välskiftad.

Bengt Fåglefelt



6

Birgitta Ingvar-Nilsson vid tavlan Series pastorum

Med förslaget om att ta fram en tavla med Series pastorum 
till Acklinga kyrka, följde för mig en spännande resa genom 
arkiv och svenska historien eftersom Acklinga var moderför-
samling för socknarna Acklinga, Baltak och Agnetorp. Denna 
ordning gällde fram till 1921, då Agnetorp tog över. Ur Ag-
netorps församling växte det fram som kom att bli Tidaholm.

Det blev en spännande resa genom arkiv och svenska his-
torien. Några präster av större allmänt intresse presenteras här 
nedan.

Den första präst vars namn vi känner, var Petrus in Angut-
horp. År 1284 skänkte han en gård till Gudhems kloster. 

En senare präst, Ericus in Aklinge, blev så småningom den 
25:e biskopen i Skara 1321. Av intresse för oss i bygden är att 
en tidigare biskop i Skara hette Järpulf och föddes i grann-
socknen Varv. 

På väggen upp till tornet i kyrkan kunde man förr läsa att 
Nils Turfva, en annan kyrkoherde i listan, lät måla Acklinga 
kyrka år 1483. Vi tror gärna att han lät Mäster Amund göra 
det, eftersom denne kände Mäster har målat grannkyrkorna i 
Ångarp (Agnetorp) och Gökhem. I Gökhem kan man fort-
farande beundra hans målningar medan både Acklingas och 
Ångarps gamla kyrkor sedan länge är rivna.

På 1500-talet hände mycket i landet, sådant vi väl känner från 
historien. Gustav Vasa hade stora behov av pengar för att kun-
na försvara landet mot dansken. Han drog in kloster och kyr-
kornas överfl ödiga rikedomar till staten. Kyrkorna blev fattiga 
och från olika kyrkor, även i Acklinga, kan man läsa ”Ther 
fattas til taak thy dhet är halfft aff ”. Senare fi ck Acklingas pas-
tor Joh. Laur. Root betala 3 lod silver och 37 rd i penningar 
till ”Elfsborgs lösen” år 1571. Hans efterträdare Nicol. Nico-
lai undertecknade ”Uppsala mötes beslut” år 1593. 

År 1679 inträffade den stora olyckan i Acklinga, då hela 
kyrkan och byn brann. Som tidigare sökte socknarna hjälp 
hos Per Brahe vid behov, men nu står det att ” han förhindra-
des hjälpa emedan han avled år 1680”. Detta var under Joh.
Arv. Brandelius tid. Dennes stora gravhäll från år 1700 står 
numera, väl bevarad, i södra vapenhuset i kyrkan.  

Första hälften av 1700-talet tycks inte ha varit så lycko-
sam för Acklinga, det berättas om gäckeri med sakramenten; 
olydiga, illa uppfostrade barn; kyrkoböcker saknas och/eller 
svaghet för starka drycker hos de olika följande prästerna. 

 Så kom Anders Holm som kyrkoherde år 1757, blev prost 
1775 och kontraktsprost 1784. Med honom ändrades allt till 
det bästa. Han beskrivs som ”… liten och tjock, eget hår och 
kalott, till lynnet skämtsam och myndig …”.

Följande präst, Nils Wennerdahl, var först komminister i 
Fröjered och kom till Acklinga som komminister men blev 
sedan kyrkoherde. Även hans porträtt, målat av Wetterlind, 
hänger i sakristian. Han blev mycket uppskattad av kyrkobe-
sökarna, dock inte i lika hög grad av prästerna i omgivande 
kyrkor. Skara stifts Herdaminne beskriver honom: ”Han hade 
god och jämn hälsa, var kvick och satirisk, en skarp och nitisk 
predikant, en varm vän av sanning och rätt.” Han anklagades 
i Fröjered för ”att folk löper efter honom ” på grund av hans 
predikningar, men han friades av domkapitlet, trots att man 
där ansåg ”att han begagnade besynnerliga och förargelse-
väckande talesätt i sina predikningar”. Detta fortsatte i Ack-
linga, men även här ”gick anläggningen om intet”. En gång 
när Wennerdahl predikade i Baltak kom folk från alla håll, 
från Härja, Utvängstorp och Sandhem och fyllde hela den 
lilla kyrkan, så att baltaksborna själva inte fi ck plats. Prosten 
Holm ansåg att de utsocknes borde utestängas från kyrkan, 
på det att sockenborna skulle få rum, men Jonas Andersson i 
Kvarnegården menade att hade de gått så lång, då skulle de 
också få höra Guds rena ord; Prosten Holm fi ck ge sig!

 Därpå följde en präst med stor förmåga att så split, hans 
namn var Johan Gustaf Ridderbjelke, född på Kinnekulle. 
Han deltog i Finska kriget 1788-90 och blev tillfångatagen 
vid Viborg. Trots ½ röst för Ridderbjelke mot 20 röster för 
komminister Linnarsson i Varv blev Ridderbjelke utsedd till 
kyrkoherde i Acklinga år 1805. Hans första ord i första predi-
kan var: ”Så här ha´n I mig nu mot Eder vilja, och här få´n I 
också behålla mig så länge jag lever”. Han dog år 1831. Hans 
ständiga dispyter med riksmarskalken, baron P.A. Rudbeck 
på Tidaholm är väl kända och kan följas genom en oändlig 
mängd av domstolsprotokoll. Det var alltid kyrkoherden som
lämnat in anmälan. 

Återigen vändes allt till rätta med nästa kyrkoherde, som 

Series pastorum i Acklinga pastorat
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blev Carl Landtmanson år 1834, prost 1840 och död år 1859. 
”Hederlig, ordentlig och allvarlig”. Länge hade det pågått en 
fejd i bygden, eftersom Ridderbjelke ville riva Acklingas täm-
ligen nybyggda kyrka och de båda gamla i Baltak och Ångarp, 
för att bygga en ny kyrka, gemensam för alla socknarna. Den 
skulle ligga i Tidaholm (Ångarp, Agnetorp) som nu började 
bli ett industrisamhälle i tillväxt. Det var naturligtvis arbet-
samt för prästerna med många kyrkor att predika i och resa 
emellan. Ångarps kyrka nere vid Tidan var gammal och ofta 
kringfl uten, Baltaks kyrka låg högre invid Tidan men, enligt 
Ridderbjelke:” … denna gamla, trånga, låga, mörka och fula 
kyrka kan ej tillfredsställa denna upplysta tids fordringar”. I 
Baltak kämpade man tappert för sin kyrka men kördes över, 
och slutligen, efter fl era omröstningar, bestämdes och även 
stadfästes år 1823 att Tidaholm och Baltak skulle bygga en 
gemensam kyrka. Då var Ridderbjelke redan borta och Carl 
Landtmanson hade tagit över. År 1839 revs den gamla kyr-
kan i Baltak mot baltakbornas vilja och de ville på inget vis 
hjälpa till med det nya kyrkbygget, vilket annars var brukligt. 
År 1841 kunde den nya s.k. gemensamma kyrkan i Tidaholm 
invigas. Men 1917 fi ck baltaksborna en alldeles egen kyrka 
igen.     

 Den sista kyrkoherden, n:r 23,  i den långa raden i Series 
pastorum för Acklinga pastorat blev Marcus Gideon Lindskog, 
född 1846 i Skara, utnämnd till kyrkoherde år 1886. Han blev 
kontraktsprost i Kåkinds kontrakt år 1903. ”Livlig och im-
pulsiv, borde ej blott höras utan även ses … hans mimik och 

kroppsliga ansträngning så stark att han till slut badade i svett 
… Lagens hot framslungade han med dånande röst … för att 
sedan med mjuk stämma framviska evangelii tröst … tankar-
na strömmade till, om än icke i systematisk ordning … hans 
griftetal högt skattade för träffsäker karakteristik, värmande 
med innerlig tröst. Han ägde ypperliga sällskapstalanger … 
föga sinne för ekonomiska realiteter.” 

Marcus Lindskog blev också den siste kyrkoherden i Ack-
linga prästgård. År 1921 blev Tidaholm moderförsamling för 
socknarna och 1923 kunde Marcus Gideon fl ytta in i den nya 
kyrkoherdebostaden i Tidaholm.

Det var trettondag jul 2015 som Series pastorum tavlan in-
vigdes i Acklinga kyrka.  Monica Persson har textat den och 
David Löwing på Mobackens snickeri har gjort inramningen 
av den.                                                                                                     

Birgitta Ingvar-Nilsson
                                        

Källor: Joh. W. Warholm Skara Stifts Herdaminne 1 och 2. De fl esta direkt-
citat kommer härifrån.
Cederbom och Friberg Skara Stifts Herdaminne 1850 – 1930
Prosten Aron Öhman Tidaholms pastorat under 1500-talet, samt Anteck-
ningar
Bertil Agnerus: Om kyrkor och präster i det gamla Acklinga, 1 och 2
Dimbobygden 1999, Carl Landtmanson (sonson) Carl Landtmanson, prost 
i Acklinga    
Dimbobygden 2001 Birgitta Ingvar-Nilsson, Carl Landtmansons alma-
nackor
Dimbobygden 2003, Nils Fredrik Beerståhl, Vem var Hafrid Sigtryggsdot-

ter i Baltak 1286? 

Acklinga kyrka

Skara Stiftshistoriska på Bokmässan 
24-27 september!

Besök vår monter på bokmässan:   
Där fi nner du oss i Skara stiftshistoriska sällskap tillsammans 
med Västergötlands fornminnesförening och Missalestiftelsen. 
Välkommen att titta på böcker och samtala med oss om vår 
utgivning!
Vill du ha chansen att få en entrébiljett till bokmässan? 
Skicka ett vykort, gammalt eller nytaget, gärna föreställande 
någon kyrka till:
Lena Floberg, Vänga Lyckor 7, 513 92 Fristad. 
Glöm inte skriva ditt namn och adress på vykortet. Vi drar 
tre kort, där avsändarna får var sin entrébiljett till mässan. 
Senast den 1 september vill vi ha ditt kort!
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I en mycket trevligt framförd föreläsning, som väckte åhö-
rarnas livliga intresse, fi ck vi höra om vad som går under 
namnet kristningstiden i Västergötland. Det fi nns ju tyvärr 
inte några dokument – mer än ett antal runstenars budskap 
- som berättar om detta viktiga skede, kanske från 700-talet 
till 1000-talet. Man får ta vara på de rön som arkeologerna 
gör. De har verkligen betydande fakta att komma med. Då 
har vi fått lära oss att man i vårt landskap var tidigt ute med 
att tillämpa en sed att begrava de döda, som bröt med den fä-
derneärvda. Man övergav likbränning och jordade den döde 
i riktning mot öster, för att han på evighetens dag skulle se 
Herren komma åter på himmelens skyar. Det är värdefullt att 
göra detta bekant i vida kretsar, och där fyllde den här före-
läsningen i Borås ett gott syfte. 

Men i fråga om gravskicket gav föreläsaren oss en detalj 
som fi ck åtminstone mig att bli förvånad. Den berättades där-
till i en lite raljerande ton, tyckte jag. En avvikelse i sättet att 
begrava de döda skulle fi nnas för prästernas del. De skulle 
av någon anledning ha begravts i motsatt riktning mot an-
dra kristna. Det här kunde väl inte stämma, tänkte jag i mitt 
stilla sinne. Min kunskap i ämnet kändes dock så ofullständig, 
att jag låt det hela bero i den stunden. Men skulle verkligen 
studenter få undervisas på sådant vis, tänkte jag för mig själv.

Föreläsningen hölls i oktober 2014, och jag bar med mig 
min undran en god bit över årsskiftet. Då föreläsaren på all-
män begäran lovat att återkomma med ett nytt föredrag un-
der våren 2015, kände jag att jag borde göra lite efterforsk-
ningar i saken. Efter den rätt långs startsträckan gick det hela 
häpnadsväckande snabbt.  Den jag borde vända mig till i ett 
sådant ärende var Maria Vretemark i Skara, tyckte jag. Hon 
har ju varit med om många utgrävningar och därtill bevittnat 
ett antal uppmärksammade gravöppningar. Vid den medeltida 
begravningsplats som hon häromåret undersökte  i Varnhem 
hade man ju funnit ett resealtare, vilket tydde på det borde 
vara fråga om en prästgrav. För att få reda på hennes e-post-
adress vände jag mig till vår ordförande Johnny Hagberg.

Vid vårt samtal – det var den 28 februari – förstod jag att 
Johnny inte var lika förvånad som jag i frågan om att präster 
skulle begravas annorlunda. Han hade personlig erfarenhet av 
att en avliden kollegas kista vid gudstjänsten hade stått vänd 
tvärt emot vad som brukar tillämpas i vanliga fall. Han upp-
muntrade mig dock att få ett utlåtande från Maria Vretemark. 

Samma dag skickade jag så en fråga till Maria, och hen-
nes svar dröjde inte längre än till måndagen den 2 mars. Då 
hon kom till sin arbetsplats på muséet i Skara, tog hon itu 
med min undran och sände mig detta svar: ”Det du beskriver 
förekom inte under medeltiden såvitt jag vet. Prästen med 
resealtaret i Varnhem låg begravd med huvudet i väster precis 
som alla andra. Och det gäller även alla gravar i kloster eller 
andra kyrkliga miljöer som har blivit undersökta av arkeolo-
ger i Sverige.”

Styrkt av detta klara besked underrättade jag samma dag 
Johnny Hagberg om vad jag fått veta. Men han ville inte 
stanna vid detta. Han ansåg han det var viktigt att fråga Stina 
Fallberg Sundmark i Uppsala, som i sin doktorsavhandling 
skrivit om ”Sockenbudet i svensk medeltida och efterrefor-

matorisk tradition”. Hennes svar kom omgående: ”Nej, det 
känner jag inte till något om. Men kolla med Bertil Nilsson 
som ju har hållit på med medeltida begravningsskick och så-
väl skriftligt som arkeologiskt material.”

Professor Bertil Nilsson i Lund fi ck inte heller vara i fred 
denna måndagskväll, och han svarade också direkt med dessa 
ord: ”Det fi nns en tradition som jag inte vet hur gammal 
den är eller ens hur säker – den är i alla fall inte skriftligt 
belagd under medeltiden – som säger att vanligt folk under 
jordfästningsakten i kyrkan skall ligga så att de ”ser” altaret, 
medan prästen skall ”se” församlingen. Jag vet alltså inte om 
det är sant att detta tillämpats. Vet ni? Hur som helst gällde det 
inte gravläggningen på kyrkogården, där alla, enligt medeltida 
bruk, skall skåda mot ljuset i öster”

Den här föredömligt snabbt avklarade rundfrågningen gav 
mig tillräckligt mod att göra mig vänligt påmind hos pro-
fessor Thomas Småberg vid Malmö Högskola (jag har dröjt 
med föreläsarens namn så här långt). Han fi ck en PM som 
jag sammanställt om förloppet, men jag fi ck vänta på svar i 
nästan en vecka. Det visade sig att han varit på tjänsteresa till 
York, och i sitt svar bland annat skrev så här: ”Jag tackar för 
en grundlig genomgång! Alltid roligt att få reda på ngt nytt, 
jag hade distinkt för mig att vi hade diskuterat detta på ett 
medeltidseminarium kring anglosaxiskt begravningsskick på 
600-tal men där har visst minnet bedragit mig!”

Här började jag fundera på om det kanske fanns någon 
anknytning västerut, till den rätt självständiga anglosaxiska 
kyrkan på de brittiska öarna. Vid en resa till främst Yorkshire 
i somras hade jag förstått att det fanns en hel del bruk där 

Skulle prästen begravas annorlunda?

Gravhäll över Olov Fristadius (död 1653), Skara domkyrka
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under tidig medeltid som man från romerskt håll inte kunde 
förlika sig med. Kunde det ha varit något med sättet att be-
gravs präster också?

Jag tyckte också att det verkade intressant att få ta del av 
Bertil Nilssons ord om en tradition att prästen skulle behand-
las på ett särskilt vis vid jordfästningsakten i kyrkan, men inte 
vid gravsättningen. Den skedde ju i vissa fall inte på kyrko-
gården, utan vissa personer kunde få sin grav i själva kyrkan, 
under golvet. Det hade jag fått ett vittnesbörd om från Ma-
ria Vretemark. Utöver det jag redan citerat från hennes svar 
kunde hon också meddela följande från ”utgrävningen i Här-
lunda kyrka utanför Skara”. Om den berättar hon: ”Där fanns 
en gravkammare under koret med tre kistor i. Två innehöll 
kvinnor som låg med huvudet i väster men den tredje kis-

tan innehöll kvarlevorna av en man, troligen en präst, som 
låg med huvudet i öster, alltså vänd mot församlingen. Detta 
gravkor kunde utifrån myntfynd och kistbeslag dateras till 
1600-talet. Tanken att prästen ska begravas vänd mot försam-
lingen är troligen ett efterrefomatoriskt gravskick. Hur pass 
frekvent det tillämpats vet jag inte, men iakttagelserna i Här-
lunda visar i alla fall att det förekom i Västergötland under 
1600-talet.”

När man får svar på en fråga, dyker det ofta upp nya i stäl-
let. Så tycks det också vara i detta fall. Det leder kanske till 
att någon i vårt sällskaps läsekrets kommer med ytterligare 
synpunkter på min undran om prästen skulle begravas an-
norlunda.

Lennart Nordquist

Drottning Silvias sista etapp i Vatikanen på måndagen den 27 
april var ett besök i Vatikanbiblioteket. I detta antika bibliotek 
fi nns Drottning Kristinas stora samling manuskript bevarade 
och diverse svenska stiftelser har medverkat till att dessa har 
restaurerats liksom forskarsalen ’Salone Sistino’. Salen är från 
1580-talet och efter restaurering har den 38 nya bokhyllor, 
1250 hyllmeter, som rymmer 40 000 böcker.

Nu önskade Vatikanbiblioteket passa på att tacka Sverige 
och när drottning Silvia anlände tog förutvarande biblioteka-
rien kardinal Farina (till höger), emot henne. Även nuvarande 
prefekt Msgr. Pasini (till vänster) liksom ansvarige för bib-
liotekets bildsamlingar, litografi er och kopparstick, Dr Bar-
bara Jatta, deltog under mötet. Alla tre har varit engagerade 
i samarbetet mellan Sverige och Vatikanbiblioteket, som vår 
medlem Fredrik Vahlquist, ambassadör vid den Heliga Stolen 
mellan åren 2002 och 2008, är initiativtagare till.

Vatikanbiblioteket är sedan några år medlemmar i Skara 
stiftshistoriska sällskap.

Drottningen besökte Vatikanbiblioteket
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För de fl esta svenskar är ordet prästbrev förmodligen ett 
inte alldeles entydigt begrepp. Prästbrev som kyrkorätts-
ligt begrepp är en teknisk term för en speciell doku-
menttyp som intygar att den i brevet omnämnde per-
sonen har blivit prästvigd i rätt ordning och därmed är 
berättigad att utföra en prästs speciella uppdrag. Före-
komsten av sådana prästbrev går att dokumentera långt 
tillbaka i tiden på svensk mark. Det äldsta belägget date-
rar sig till första halvan av 1400-talet.

Andra ”brev” av motsvarande karaktär, som kan belysa 
prästbrevens funktion, är gesällbrev och mästarbrev. De 
är heller inte brev i numera vanlig bemärkelse utan intyg 
som undertecknats av en person med särskild behörig-
het att gå i god för kompetens och legitimitet för en i 
brevet namngiven person. Genom ett sådant dokument 
kunde exempelvis en gesäll under sina gesällvandringar 
legitimera sig som en i yrket någorlunda välutbildad 
person. Vederbörande blev därigenom ”anställningsbar” 
av en annan mästare inom skrået ifråga. Ett mästarbrev 
bekräftade att en person hade uppnått den högsta ut-
bildningsgraden i sitt skrå och var behörig att utbilda 
och examinera lärlingar och gesäller.

På motsvarande sätt var det för svenska studenter som 
ville studera på något utländskt universitet. Då underlät-
tade det med ett ”studentbrev”, som var utfärdat av rek-
tor på det svenska universitet där studenten var antagen 
och inskriven. Med sådana brev på fi ckan har det gjorts 
många studentvandringar till olika universitet i norra 
Europa.

Prästbrevet är något liknande. Det är ett ”brev” som 
offi ciellt intygar en persons speciella behörighet. Varje 
biskop ansvarar själv för formuleringarna. Vid sin präst-
vigning får den som vigts ta emot detta dokument ur 
biskopens hand.

Äldre prästbrev innehöll ofta uttrycket: ”Genom det-
ta öppna brev göres veterligt, att […]” Ända fram till 
1980-talet förekom detta, eller liknande uttryck, i fl er-
talet prästbrev inom Svenska kyrkan. I Skara stift upp-
hörde denna praxis i december 1975.1

Vad innebär det att brevet är ”öppet”, och för vem 
görs något ”veterligt”? – Ordvalet lockar tanken i rikt-
ning mot att den biskop som utfärdat prästbrevet förut-
satte att dess innehåll på något sätt skulle nå församlings-
bornas ögon, eller kanske i första hand deras öron. De 
äldsta svenska prästbreven var skrivna på latin. Mot slutet 
av 1700-talet framfördes därför synpunkten, att präst-
breven borde skrivas på svenska, just för att kunna förstås 
av dem som prästen sändes till för att tjäna. De fl esta av 

1 Ingvar Bengtsson: ”Detta öppna brev”. Spiritualitet och regelverk i 
prästbrev inom Svenska kyrkan. 2013, s. 136f.

de äldre prästbreven har försvunnit eller blivit förstörda.
Det har på senare tid skrivits en hel del initierat och 
intresseväckande om Jesper Swedbergs engagemang för 
svenskarna i Delaware; såväl i ”Jesper Swedberg – en 
antologi” från 2008 som i Medlemsblad för Skara stift-
historiska sällskap 2014. Det som här skall behandlas på 
samma tema, utgår från ett enskilt, specifi kt dokument 
som tydligt kopplar samman en händelse i Skara dom-
kyrka med ett krävande prästerligt arbete i Delaware-
området i Nordamerika.

Jesper Swedberg (1653-1735) var biskop i Skara 1702-
1735. I sina båda självbiografi ska verk Lefwernes Beskrif-
ning och America Illuminata, har han till eftervärlden för-
medlat några av de prästbrev han formulerade. Därmed 
har han på ett föredömligt sätt underlättat för den som 
är intresserad av äldre prästbrev.

Ett av dessa prästbrev är daterat på Brunsbo biskops-
gård den 5 september 1711, vilket visar sig vara två dagar 
efter det att Andreas Hesselius (1677-1733) och Abraham 
Lidenius (1680-1728) blivit prästvigda.2 Av alla de cirka 
200 prästbrev jag lyckats få tag i, är detta det enda som är 
ett gemensamt prästbrev för två personer som prästvigts 
tillsammans. Prästvigningen ägde rum i Skara domkyrka 
den 3 september 1711. Det visar att prästbrevet vid 

2 Jesper Swedberg: Jesper Swedbergs Lefwernes Beskrifning. Utg av 
Gunnar Wetterberg. 1941, s. 276-278.

 Jesper Swedberg som utlandsbiskop
– speglat i ett unikt prästbrev
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denna tid inte alltid och nödvändigtvis överlämnades i 
direkt anslutning till själva ordinationshandlingen. En 
sådan bestämmelse blev föreskriven långt senare. Det 
sker först i 1894 års kyrkohandbok, vilken är den för-
sta kyrkohandbok som omnämner prästbrevet i präst-
vigningsritualet. Det innebär att man beträffande tiden 
dessförinnan, inte kan dra någon självklar slutsats att da-
tum för undertecknandet av prästbrevet sammanfaller 
med prästvigningsdatum.

1686 års kyrkolag, som tillkom bara några år efter Jes-
per Swedbergs egen prästvigning 1683, är mycket kort-
fattad beträffande prästbrev. Där föreskrivs endast att 
”Efter Ordinationen, skola the ordinerade taga sitt Präs-
tebref af Biskopen, uti hwilket, om dheras lagliga kallelse 
och wijgzel witnas.”3 Föreskriften omfattar endast präst-
brevens väsentligaste innehåll och när de skall överläm-
nas. Däri skall biskopen ”omvittna”, d.v.s. intyga att ved-
erbörande person är lagligen kallad och prästvigd. Varje 
biskop kunde alltså med stor frihet själv formulera sina 
prästbrev och avgöra vad som för övrigt skulle komma 
till uttryck i dem. Jesper Swedberg utnyttjade i högsta 
grad denna sin biskopliga suveränitet. I de prästbrev han 
utfärdade för dem han sände som präster till svenskko-
lonin i Delaware i Nordamerika broderar han ut texten 
och den är långt ifrån det offi ciella kanslispråket. Det 
är snarare personligt och fyllt av ett engagemang som 
röjer en hel del av författarens teologi och samhällssyn. I 
sitt engagemang i denna fråga framstår Swedberg också 
som en pionjär i ekumeniskt avseende. Hans egna tidiga 
kontakter med anglikanska kyrkan följs nu upp med att 
han uppmanar sina utsända präster att fullt ut samarbeta 
med prästkollegor från denna kyrka. Swedbergs förut-
seende hållning i detta avseende möjliggjorde för de 
svenska församlingarna i Delaware att senare och på ett 
relativt oproblematiskt sätt ”ingå i en integrerad gemen-
skap med anglikanska församlingar”.4

Swedberg var speciellt lämpad att vara tillsynsman och 
kontaktperson för församlingarna i Nordamerika. Strax 
efter sin prästvigning begav han sig ut i Europa på en 
bildningsresa. Han stannade först i England i drygt fyra 
månader, då han dels upprättade för framtiden betydel-
sefulla kontakter med den anglikanska kyrkoledningen, 
dels lärde sig engelska så pass väl att han kunde läsa deras 

3 1686 års Kyrkolag, cap XXII, § III.
4 Tore Furberg: Ett ekumeniskt tecken. Svenska kyrkans biskopsämbete 
i mission och ekumenik under första hälften av 1900-talet. 2004, s. 61, 
15 och 17.  Om detta skriver Swedberg själv: ”så haver jag alltid styrkt 
mina präster, förrän de foro till Amerika och sedan de kommo dit, att de 
intet envist skulle lägga sig emot den engelska kyrkan utan uti allt vad 
de med gott samvete och lärons oförkränkelse göra kunde, göra ett med 
henne.” Jesper Swedberg: America Illuminata. Skriven och utgiven av 
dess biskop år 1732. Med inledning av Robert Murray, om biskopen som 
vägrade att glömma svenskarna på andra sidan havet. 1985, s. 65f. Betr. 
den framtida betydelsen av Swedbergs ekumeniska hållning i relation till 
den anglikanska kyrkan - se även Carl Henrik Lyttkens: The Growth of 
Swedish-Anglican Intercommunion between 1833 and 1922. 1970, s. 
149-151.

teologiska litteratur.5 Som en kuriositet med anledning 
av det engelska språket, kan nämnas att Swedberg som 
svar på frågan varifrån han härstammade, kunde svara 
helt sanningsenligt: ”From Sweden in Sweden.” Hans 
fädernegård Sweden låg strax utanför Stora Kopparber-
get eller Falun.  Hans tillnamn, Swedberg, är en kombi-
nation av Sweden och Kopparberget.

I det prästbrev som här skall presenteras och kommen-
teras, kan vi tydligt avläsa biskopens stora intresse för de 
utfl yttade svenskarnas situation på andra sidan Atlanten. 
Själve kungens omsorg och generositet framhålls inled-
ningsvis. De nu utsända nyvigda prästernas goda egen-
skaper betonas, deras prästerliga uppgifter samt nödvän-
digheten av att de blir väl mottagna. Här som i övrigt 
i Swedbergs texter framgår tydligt hans ofta förekom-
mande bibelcitat och bibelallusioner.

Det är dock befogat att ställa en kritisk fråga till do-
kumentet. Är detta verkligen ett prästbrev i formell, 
kyrkorättslig mening? – Det som i första hand gör frågan 
motiverad, är att prästbrevet är utfärdat för två perso-
ner. Det förefaller märkligt att förutsätta att dessa båda 
präster för all framtid skall tjänstgöra så nära varandra, 
att ett gemensamt prästbrev skulle vara praktiskt i läng-
den. Om den ene av dem ville återvända till Sverige 
medan den andre stannade kvar, hur skulle man då göra 
med prästbrevet?6 Swedberg är inte helt distinkt med 
sin användning av termen prästbrev. I ett annat ”präst-
brev”, skrivet 14 år senare och även det avsett för två 
präster som sänds ut, skriver Swedberg följande: ”Det 
tryckta Prästebrevet, jag med dem sände, såsom ett väge-
pass, låter jag här införa och lyder så:”7 Kanske det är så 
att Swedberg av bara farten här använder sig av termen 
prästbrev vid detta tillfälle, då han egentligen skriver ett 
rekommendationsbrev och ett episkt formulerat med-
delande till församlingarna. I så fall skulle ”prästebrevet” 
inte uppfylla det formella kravet på ett prästbrev. Det 
kan man vara säker på eftersom det inte innehåller något 
om de omnämnda personernas prästvigning.  

Trots att det dokument som Hesselius och Lidenius 
har med sig på sin Amerikaresa är skrivet som ett ge-
mensamt prästbrev för två personer, och trots inkonsek-
venser i Swedbergs användning av termen ”prästbrev” 
och hans mångordiga framställning om situationen i 
missivförsamlingarna, är jag ändå benägen att betrakta 
dokumentet som ett prästbrev. Det förutsätter emeller-
tid att det går att komma tillrätta med problemet att det 
är ett gemensamt prästbrev för två präster. Instruktionen

5 Om detta skriver han själv: ”I England lade jag mig med fl it vppå at 
lära theras  språk; och blifwa noga vnderrettad om theras kyrkiowesende. 
På thet jag motte kunna läsa och förstå theras gudeliga skriffter, som äro 
med stor fl it vtarbetade, enkannerliga the som vttyda then Heliga Skrifft.” 
Swedberg 1941, s. 74.
6 Så blev också fallet eftersom Hesselius återvände till Sverige två år före 
Lidenius.
7 Swedberg 1985, s. 100f. Robert Murray nyttjar en tredje term i 
bildtexten till det prästbrev Hesselius och Lidenius erhöll 1711; där talar 
han om sändebrev. Se Swedberg 1985, s. 101.
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i kyrkolagen är tydlig med att varje nyprästvigd får sitt 
eget prästbrev i samband med sin prästvigning. Den lös-
ning jag kan se på detta problem är att Jesper Swedberg, 
som var förtjust i att skriva, har skrivit två exemplar med 
samma lydelse så att var och en kunnat få ett eget präst-
brev. Som vi kommer att se innehåller detta prästbrev 
det för ett sådant typiska omnämnandet om att prästvig-
ning har skett på angiven tid och plats i laga ordning.

Prästbrevet inleds på följande sätt:

Här med gifwes hwarjom och enom, som thetta bref hen-
der at förekomma, helst them, som ärendet egenteliga angår

Innehållsligt synes detta vara samma ansats som från 
mitten av 1800-talet blev relativt vanlig i prästbreven, 
som då ofta fi ck följande inledningsord: ”Genom detta 
öppna brev göres veterligt, att…” Det är uppenbart att 
”brevet” vänder sig till en vidare läsekrets än enbart den 
nyprästvigde; till var och en som kan få det inom syn-
håll men i första hand dem som det egentligen angår. Det 
sistnämnda torde i detta fall syfta på kyrkoledning och 
församlingar i de områden kring Delawarefl oden där de 
omnämnda prästerna skulle komma att tjänstgöra. Ge-
nom en sådan inledningen kommer ett prästbrev nära 
den kategori av brev som kan kallas sändebrev, respass, 
vägepass och rekommendationsbrev.

Prästbrevet fortsätter med att omtala att det är kung-
en själv som ligger bakom att dessa båda präster skickas 
över till andra sidan Atlanten.

at min alranådigste Konung, Konung Carl then XII, Swe-
riges, Göthes och Wendes Konung, etc. etc. etc. at then 
christeliga och i wida werlden nogsamt bekanta ömhet 
och sorgfellighet, som Hans Majestet mitt i sitt obeskrif-
weliga krigsbeswär och buller, drager  om Christi rikes 
vtwidgande, och Evangelii obehindrade lopp, hafwer ock 
streckt sina  nådiga och christeliga tanckar til the Swen-
ska Barnens andeliga welferd, som igenom Gudz försyn 
hafwa kommit at stadna och settia sig neder i West-Indien 
och Pensylvanien.

Stormaktstidens teologiskt grundade helhetssyn på stat 
och kyrka går här tydligt i dagen, liksom Swedbergs 
höga uppskattning av kungamakten. Swedbergs väl do-
kumenterade ordrikedom i det han skriver ger sig till-
känna även i detta offi ciella dokument. Kungens mi-
litära expansionspolitik motiveras med omsorgen om 
utbredandet av Kristi rike och att evangeliet skall kunna 
spridas. Det är värt att notera, att det inte är det sena 
1800-talets missionstanke som är huvudargumentet, 
utan att de svenskar som har bosatt sig i Västindien och 
Pennsylvania skall få tillgång till kyrkans omsorger på 
sitt eget modersmål. Notabelt är att detta skrivs 1711, 
då kungen befann sig i Turkiet efter att svenska armén 
lidit ett svårt nederlag i det avgörandet slaget vid Pol-

tava 1709. Strax därefter angrep Danmark Sverige men 
besegrades i slaget vid Hälsingborg 1710. Det är därför 
en ytterst träffande formulering när Swedberg skriver 
att ”Hans Majestet mitt i sitt obeskrifweliga krigsbes-
wär och buller” har engagerat sig i svenskamerikanernas 
behov av själasörjare. Prästbrevet fortsätter med följande 
ord:

Och hafwer mig i nåder anförtrodt och befallat at draga 
allmögelig omwårdnat för them. Och således befallat at 
vtse twå skickeliga personer, som på Konglig fullmacht 
och bekostnad äro behiertade, at taga sig then reson, och 
thet ewentyret vppå, at i sådant heligt ärende blifwa för-
samlingarnas siälasörjare, och fara thit til Indien. Hwil-
ken Kunglig befalning jag, effter min vnderdånliga plicht, 
hafwer med all fl it och omhogsamhet vtsedt, och i un-
derdånighet föreslagit, för lärdom, goda embetes gåfwor 
och alfwarsamma prestalefwerne, twå skickeliga personer, 
nemliga, Mag. Andream Hesselium Dalecarlum, och H:r Ab-
raham Lidenium Roslagium. Hwilke ock af Höga Öfwerhe-
ten strax äro antagne wordne,

Swedberg tycks vara angelägen om att understryka att 
det är av kungen själv som han fått sitt uppdrag: att ha 
omvårdnad om svenskamerikanerna och åt dem välja 
ut lämpliga personer att skicka ut för att de skall betjäna 
församlingarna i nya Sverige. Det är i sin ”underdåniga 
plikt” som Swedberg åtagit sig uppdraget att rekrytera 
och prästviga dessa båda präster. Och han har gått till-
väga med stor fl it, och med omsorg utvalt dem han nu 
skickar iväg.
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1693 hade Karl XI engagerat sig i kolonisternas sak, då 
han gav ärkebiskop Olaus Svebelius i uppdrag att ta an-
svar för svenskamerikanernas andliga behov och önske-
mål. Ärkebiskopens biträde i detta uppdrag blev profes-
sorn och domprosten i Uppsala, Jesper Swedberg. Den 
senare tog uppdraget på stort allvar. Han blev i praktiken 
den som fi ck huvudansvaret redan från början. Fram till 
sin död fungerade han som kontakten mellan kyrkan i 
Sverige och svenskarna i Nordamerika. Under sina cir-
ka 40 år i detta uppdrag valde han personligen ut och 
skickade iväg ett dussin präster till Nordamerika. Han 
brevväxlade sedan kontinuerligt med dem och erhöll 
därigenom en gedigen kunskap om svenskamerikaner-
nas villkor i bosättningarna kring Delawarefl oden.

I sin America Illuminata ger Swedberg rikliga exempel 
på sin brevväxling med dessa svenskamerikaner. Post-
gången tog lång tid. Ett belysande exempel på detta är 
när prosten Eric Björck återvände till Sverige efter 16 år 
i Christina församling i Wilmington. Då hade han med 
sig ett antal brev till biskopen i Skara. Ett av dem var 
daterat den 8 april 1714. Swedberg mottog dessa brev 
den 10 november samma år, alltså 7 månader efter det att 
ett av dem skrevs. Den 24 november skrev Swedberg sex 
svarsbrev. När dessa nådde sina adressater är oklart, men 
mycket talar för att det kan ha tagit lika lång tid från 
Skara till Delaware som från Delaware till Skara. Det 
skulle då handla om en brevväxling som tog åtminstone 
ett år från det att avsändaren skrev sitt brev till dess att 
svarsbrevet anlände. De sex breven som Swedberg skrev 
den 24 november 1714 adresserades till: två församling-
ar, tre präster (varav en med prostutnämning) och ett till 
en lekman som fi ck i uppdrag att predika vid vakanser 
(motsvarande venia).8

Swedberg är noga med detaljerna och upplyser om 
att det är på såväl kunglig fullmakt som bekostnad som 
Hesselius och Lidenius nu skickas iväg. De har både 
sin biskop och kungen i ryggen då de beger sig ut på 
sin äventyrliga långresa. Syftet med resan är att de skall 
vara ”församlingarnas själasörjare”.  Det är för detta som 
Swedberg på kunglig befallning och i underdånig plikt-
känsla med fl it och omsorg utfört sitt uppdrag, att ha 
utsett och prästvigt dessa båda män. De anses vara till-
räckligt skickliga för uppdraget med hänseende på lär-
dom, begåvning och allvarsamt leverne. Intressant och 
tankeväckande är att hela prästens uppdrag, inklusive 
förkunnelse och sakramentsförvaltning, beskrivs med 
rubrikordet ”själasörjare”. Allt prästens arbete ses ur sjä-
lavårdens övergripande perspektiv.

Först i slutet av detta avsnitt träder de båda prästerna 
fram ur anonymiteten. De identifi eras som magister An-
dreas Hesselius från Dalarna och herr Abraham Lidenius 
från Roslagen. Att den förre får titeln magister innebär 
att han avlagt den då högsta akademiska examen.

8 Swedberg 1985, s. 121-140.

Andreas Hesselius och Abraham Lidenius skickades iväg 
långt västerut, över Atlanten. De var verkligen inte tom-
hänta under resan, utan

med fullmacht försedde, och med bref til wederbörliga 
orter, med rese- och tilrednings penningar nöijachteligen 
vnderstödde, och sende; at, i Herrans namn anträda sina 
reso,och thet digra werff förretta, at i the Swenska försam-
lingar i Westindien predika och stadfesta Christi herliga 
Evangelium. Och hwar Gud ther någor dörr, effter sin 
grundlösa godhet, ibland Hedningarna widare öpna teck-
tes, också ther Christum allas Frelsare, och Hedningarnas 
Lius, genom Gudz nåd, förkunna. Och äro vppå en sådan 
Konglig befalning och hög kallelse, berörde vnge, wackre 
och gudfruchtige män Mag. Andreas Hesselius, och hans 
resecamerat, stallbroder, och embetes broder, H:r Abrah. 
Lidenius af mig ordenteligen wigde i Skara Domkyrkio, i 
hela församlingens närwaro,  åsyn, och trogna böner 
then tridie Dag i Sept. månad, som war then XV. H. Tre-
fallighets.

Återigen är biskopen utförlig och ordrik kring bak-
grund och förutsättningar för de båda utsända prästerna. 
Dokumentet blir allt annat än en formellt hållen offi ciell 
skrivelse. Det blir närmast en episk framställning som 

Karta över Nya Sverige
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utförligt berättar om vad dessa båda präster reser iväg 
för att utföra. Informationen riktas både till prästerna 
själva och deras mottagare i det fjärran landet, vilket sker 
helt i överensstämmelse med det som de inledande or-
den utlovar: ”Här med gifwes hwarjom och enom, som 
thetta bref hender at förekomma, helst them, som ären-
det egenteliga angår”.

De båda prästerna har försetts med fullmakt och brev 
till dem som skall ta emot dem. De har också fått till-
räckligt med pengar i reskassan. I sin Lefwernes Beskrif-
ning anger Swedberg, icke utan tillfredställelse, att han 
ordnat så att de fi ck med sig ett relativt högt belopp: 
1000 daler silvermynt vardera. Detta trots att landet be-
fann sig i krig och led av svår penningbrist. Sverige var 
nu ett ”utblottat och fattigt rike”. På sin resa hade de 
även försetts med en mängd böcker till församlingarna: 
biblar, psalmböcker och andra ”gudeliga böker” som 
Swedberg själv skrivit.9 Resan påbörjades den 4 okto-
ber 1711 och bestod i första etappen av en sjöresa från 
Göteborg till London, där de där de hölls i karantän i 40 
dagar. I London tog de på Swedbergs uppdrag kontakt 
med den anglikanske biskopen. De nådde amerikansk 
mark den 21 april 1712 och kom fram till sin slutdesti-
nation, Christina församling, en dryg vecka senare, den 
1 maj.10

Uppdraget som de reser iväg för att utföra är utför-
ligt beskrivet. De skall predika och därigenom stadfäs-
ta Kristi evangelium i de svenska församlingarna. Den 
geografi ska orten för denna förkunnelse är emellertid 
inte så träffsäkert angiven: ”i the Swenska församlingar 
i Westindien”. Varför nämns inte här Pennsylvania eller 
Delaware-området?

En sekundär uppgift för dem kommer till uttryck däri, 
att de skall vara beredda att även förkunna evangeliet för 
de ”hedningar” som kan fi nnas i området. Under förut-
sättning att Gud öppnar en dörr för det, skulle de kunna 
ägna sig åt att även för dem förkunna Guds nåd om 
Kristus som allas frälsare och ”Hedningarnas Lius”. Men 
det uppdraget är tydligt underordnat huvuduppdraget, 
att vara de svenska församlingarnas själasörjare. Någon 
framgångsrik mission bland indianerna blev det aldrig, 
till stor del beroende på språksvårigheter. De olika stam-
marna talade inbördes olika språk och dialekter. Det var 
ytterst få indianer som lät döpa sig av en svensk präst, 
kanske bara en enda. Det uppges vara Andreas Hesselius 
som fi ck döpa denne ende.11

Swedberg benämner de båda prästerna, som här skick-
as iväg, för varandras ”resecamerat och stallbroder”. Up-
penbarligen var det en mycket medveten strategi hos 
biskopen att ingen präst skulle behöva göra den långa 
och farofyllda resan utan kollegialt ressällskap. Det var 
9 Swedberg 1941, s. 274
10 Gösta  Hansson (red): Västerås stifts herdaminne. II:2 1700-talet. 1990, 
s. 473.
11 Johan Frick: Då jag med kongens lov till hednaland er sänder, i Jesper 
Swedberg - en antologi, red. Johnny Hagberg. 2008, s. 203.

säkert också praktiskt med tanke på att de skulle ha med 
sig åtskilligt bagage utöver sina personliga tillhörigheter. 
Vid tidigare och senare missiveringar till Nordamerika 
gjorde Swedberg på samma sätt.12

Det som hänt vid prästvigningen beskrivs med att de 
blivit av biskop Swedberg ”ordenteligen wigde i Ska-
ra Domkyrkio, i hela församlingens närwaro, åsyn, och 
trogna böner”. Som något anmärkningsvärt kan noteras 
att Swedberg inte här nämner något om handpålägg-
ning i samband med prästvigningen. Med tanke på att 
han ju inte sparar på orden i övrigt, ter det sig något 
märkligt att han är så ordknapp kring beskrivningen av 
hur själva vigningen har gått till. Han var dock inte den 
ende biskop som utelämnade detta ur prästbrevet. I de 
åtta prästbrev jag funnit från tiden före 1846 görs samma 
uteslutning även av biskoparna Olof Wallquist i Växjö 
1794 och Olof Bjurbäck i Västerås 1828. De fem som 
i sina prästbrev särskilt omnämner handpåläggningen 
är Israel Kolmodin i Visby 1694, Erik Lamberg i Göte-
borg 1762, Johan Gustaf Flodin i Västerås 1806, Vilhelm 
Faxe i Lund 1812 och Carl Fredrik af Wingård i Uppsala 
1845.13

Indianfamilj i Nya Sverige, 1680-tal

Swedberg ger de båda prästerna samma omdöme, att 
vara unga, vackra och gudfruktiga. Det förefaller märk-
ligt att det särskilt omtalas att de båda unga männen var 
”wackre”. Vilken betydelse kan det tänkas ha för deras 
uppdrag som präster? Ett svar på den frågan kan vara 
att ordet ”wacker” vid denna tid också hade en annan 
betydelse än vad det har för oss idag. Det kunde då be-
tyda vaksam, vaken, tapper.14 Den betydelsen har ordet 
sannolikt haft då Swedberg skriver att han ”på konglig 
12 Så reste tillsammans 1696 Andreas Rudman, Eric Björck och Jonas 
Aurén; 1719 Jonas Lidman och Samuel Hesselius; 1725/26 Petrus 
Tranberg och Andreas Windrufwa. I inget av dessa fall var de utrustade 
med ett gemensamt prästbrev.
13 Bengtsson 2013, s. 69.
14 Från fornsvenskan med innebörden vakande, vaksam, vaken; rask, ivrig. 
Från tyskan med betydelsen duktig, tapper. Se Elof Hellquist: Svensk 
etymologisk ordbok. Band II. 3 uppl.1948, spalt 1292f.
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befallning haver nu över trettio år utsett vackra präster” 
och när han skriver om att ”Societeten i London [består 
av] biskopar, grevar och höga herrar och fl era lärda gud-
älskande och vackra män”.15 Men Swedberg kan också 
skriva om ”vackra respenningar”, ett ”vackert försam-
lingens brev” och ett ”vackert prästabord”.16 Det före-
faller snarast som att Swedberg använder ordet vacker 
närmast som ett allmänt positivt beskrivande adjektiv.

Förbönens betydelse kommer till uttryck i det följan-
de stycket.

 
I wiss förtröstan, at Gud hörde och hörer wåra innerliga 
böner, och them til så digert, och stort werff skickeliga 
och frimodeliga giör, och med sin Helga Anda af högden-
ne til theras behöriga och önskeliga vtförande mildeliga 
vtrustar: och at Gud som råder allestädes ifrå solennes vpgång 
til thess nedergång, och ifrå thet ena hafwet til thet andra, och ifrå 
elfwene alt in til werldennes endar, Ps. 72:8. Som hafwer i hela 
wida werlden the sina i Jesu Christo vtwalda, Han visserli-
gen förer them vnder sin alssmechtuga och faderliga hand 
helbregda och oskadda thit: och befremjar altså i alla måto 
ett så christeligit vpsåt och ärende; gifwande lycko, welsig-
nelse och framgång, til at förkunna och vtsprida Frelsarens 
Herrans Jesu Christi heliga namn och läro ibland them, 
som bo i thet widt afl ägna landet ifrå christenheten; och 
at the som bo i hedenhös land, och sittia i dystert mörker, 
måga få hugna sig af Evangelii herliga lius. I anseende här 
til, så lefwer man i then wissa förmodan, som man ock här 
med fl iteligen och tienstligast beder, at hwar och en, som 
bär namn af Christo, och thetta kan förekomma, eller ther 
får med at bestella, bewisar thessa Herrans enskylta tienare 
all ynnest, bewågenhet, tröst, hielp, tienst, och godhet. Så 
at the kunna ernå thet endamåhl, hwar til the så lagligen 
kallade och vtsende äro. Och när Gud hielper them fram 
til sin ort, så beder jag kärligen, at the Swenska christeliga 
Församlingar wyrda thenna Gudz goda försyn, och Kongl. 
Majestets högstbepriseliga omwårdnat för theras ewiga 
welferd. Och at the vndfegna och anamma them, som the 
Galater anammade Paulum, såsom en Gudz Engel, ja såsom 
Jesum Christum; huru lycksalige äro the tå, Gal. 4:14.

Även om de båda nyprästvigda reser långt bort står 
de under samma beskydd som dem som stannar kvar 
i hemlandet. Guds världsvida närvaro markeras genom 
valet av Psaltaren 72:8, som citeras. ”Gud som råder al-
lestädes ifrå solennes vpgång til thess nedergång, och ifrå 
thet ena hafwet til thet andra, och ifrå elfwenne alt in 
til werldennes endar.” Bibelordet är synnerligen väl valt. 
De utsända skall resa över det stora havet till en annan 
tidszon för att bo och verka utmed Delawarefl oden.

Det framhålls att Gud håller sin allsmäktiga och fader-
liga hand över dem han sänder ut och främjar på allt sätt 
vad dessa utför med ett kristligt uppsåt. Avsikten med att 
skicka ut dessa unga präster på denna långa och vansk-
liga resa omnämns ännu en gång: att de kristna 

15 Swedberg 1985, s. 158 och 145.
16 Swedberg 1985, s. 104, 111 och 128.

som bor ”i thet widt afl ägna landet ifrå christenheten” 
skall få tillgång till kyrkans tjänare och sakramentala ge-
menskap och att ”de som bo i hedenhös land, och sittia 
i dystert mörker” skall få del av evangeliets heliga ljus. 
På nytt nämns också att bakom sändningen står i första 
hand Gud och kungen. Den kungatrogne Swedberg är 
tydlig med denna betoning då han nämner de båda vik-
tigaste bakomliggande faktorerna: ”Gudz goda försyn, 
och Kongl. Majestets högstbepriseliga omwårdnat.”

Efter att utförligt och målande ha beskrivit svenska-
merikanernas stora behov av att få svenska präster till 
sin nya hemtrakt, ger Swedberg uttryck för sin förmo-
dan och förhoppning att dessa utsända präster skall bli 
väl mottagna. Bakom utsändandet står ju, och nu anges 
kombinationen på nytt, ”thenna Gudz goda försyn, och 
Kongl. Majestets högstbepriseliga omwårdnat för theras 
ewiga welferd.” Guds försyn och kungens omvårdnad 
– det är en ganska god sammanfattning av Swedbergs 
teologiska utgångspunkt. Swedbergs egen insats relateras 
till och förankras i den högsta jordiska överhetens upp-
drag till honom.

Med hänvisning till Gal. 4:14 uppmanas församling-
arna att ta emot sina nya präster liksom galaterna tog 
emot Paulus såsom en Guds ängel, ja som Kristus själv.

Slutligen vänder sig biskopen direkt till de präster som 
skickas ut.

Försäkrande jag här med, som jag effter Hans Majestets 
nådiga wilja, til församlingarnas tienst, hwilkas omwård-
nat Hans Maj:t mig i nåder befalt hafwer, med yttersta fl it 
vtsedt hafwer, skola genom Gudz milda bistånd, krafftiga 
medwerckan skaffa myken frucht i Herranom Jesu Chris-
to. Så farer nu åstad. Gud ware med eder på wägenom. Hans  
Engel ledsage eder, Amen!  Tob. 5:21.  

Än en gång upprepas kombinationen Guds bistånd och 
kungens befallning. Här nämns också hur noga utvalda 
de båda prästerna är. Biskopen har gjort detta med sin 
”yttersta fl it”, vilket snarast kan betecknas som Swed-
bergs speciella signum.

Prästbrevets sista rader innehåller följande information:

Skrifwit på Brunsbo Biskops gård wid Skara på then 5. 
dag i Septemb. månad, åhr effter 
Christi byrd, 1711.

Jesperus Swedberg.
Skara stiffts och Swenska Församlingarnas vtom riket Biskop.

Genom det som anges i den sista raden, framgår att 
denna prästvigning i Skara domkyrka hade ett givet 
samband med den speciella sändningen av dessa båda 
präster, eftersom Jesper Swedberg även var dåvarande 
utlandsförsamlingars biskop. På latin hette det: Scarensis 
Dioeceseos, et Ecclesiarum extra patriam Svecicarum Episcopus.

Andreas Hesselius var systerson till Jesper Swedbergs 
andra hustru Sarah Bergia. Han var 34 år då han präst-
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vigdes och reste ut. Under hela sin tid i Nordamerika 
var han kyrkoherde i Heliga Trefaldighets kyrka i Chris-
tina församling i Vilmington. Han efterträdde den av 
Swedberg så högt uppskattade prosten Eric Björck. Vid 
sin hemresa hade Björck med sig de tidigare omnämnda 
breven till biskop Swedberg, som han överlämnade vid 
sitt besök i Skara, innan han fortsatte sin resa till Falun 
där han blivit kyrkoherde. Swedberg medverkade aktivt 
till att de präster som tjänstgjort i Nordamerika skulle 
få goda pastorat då de återvände till fäderneslandet. Som 
ytterligare exempel på detta kan nämnas att när Hes-
selius återvände till Sverige efter elva år, medverkade 
Swedberg till att han blev kyrkoherde i Gagnef. Två år 
senare kallades även Lidenius tillbaka till fäderneslandet 
och blev i samband därmed, trots hård konkurrens ut-
nämnd till kyrkoherde i Umeå.

Andreas Hesselius beskrivs som en stor kännare av ur-
sprungsbefolkningen och dess kultur. Under sina långa 
vandringar till kringspridda svenskar, som bodde långt 
inne i skogar och dalar, var han tvungen att ta sig fram 
i okänd terräng. Då använde han sig av indianer som 
vägvisare, och upprättade vänskapliga förbindelser med 
dem. I sina brev hem till Sverige beskrev han dem mer 
nyanserat än vad de fl esta andra gjorde. Det var inte 
främst de okultiverade vildarna han såg, utan snarare är-
liga och trofasta medmänniskor. Han tycks ha haft större 
problem med svenskarna. Kolonin hade redan från bör-
jan, på 1630-talet, befolkats av landsförvisade förbrytare 
från Sverige, vilket fortsatte en god bit in på 1700-ta-
let. I ett brev hem till sin biskop beskrev Hesselius sina 
landsmän i förskingringen som påfallande ociviliserade; 
de levde mera som ”boskap än som människor”.17 Det 
var bl.a. mot den bakgrunden som de utsända prästernas 

17 Frick 2008, s. 207, 193, 203. Även två av Andreas Hesselius bröder 
var verksamma i denna del av Nordamerika: Gustav, som följde med 
Andreas på utresan och slog sig ner i Maryland som plantageägare och 
konstnär; Samuel som var präst anlände 1719 och efterträdde sin bror som 
kyrkoherde i Christina när denne återvände till Sverige. Se härom Frick 
2008, s. 193f.

arbete bedömdes som särskilt svårt och viktigt. Hesse-
lius kunde också se andra sidor hos sina landsmän och 
fi ck glädjas över förändringar i viktiga avseenden. När 
Carl-Edvard Normann avslutar sitt omfattande arbete 
om ”Prästerskapet och det karolinska enväldet” ger han 
ordet till Andreas Hesselius som gör följande bedöm-
ning om svenskamerikanerna: ”Emot sin öfwerhet äro 
the ganska trogne, och rinner ännu, så tilsäjande, i th-
eras ådrar then gamla swenska vndersåteliga huldheten 
så stark, at andra nationer låta offta förmärka en afwund 
emot them, när the intet få them med sig i sina partier, 
som the sielfwe så myckit äro benägne til.”18

Tragiska händelser och relationsbrott inträffade i An-
dreas Hesselius liv efter åren i Nordamerika. Det bör-
jade redan under hemresans sju månader långa vistelse i 
London, där hans hustru avled strax efter att fött en dot-
ter. Ensam med fyra små barn anlände Hesselius till sin 
nya befattning. Han installerades den 2 maj 1725 som 
kyrkoherde i Gagnef. Redan från början konfronterades 
han med fl era stora problem: svagt gudstjänstdeltagande, 
omfattande alkoholmissbruk och vanhelgande av vilo-
dagen. En skolmästare (som till slut blev avsatt) missköt-
te undervisningen och även på annat sätt gjorde livet 
svårt för Hesselius. Samma år som han fl yttat till Gagnef 
gifte han om sig och fi ck ytterligare fem barn. När han 
åtta år senare dog vid 54 års ålder, efterlämnade han änka 
och nio barn. Den äldste var 19 år och den yngsta hade 
inte ens fyllt ett år.19

I skarven mellan amerikaåren och tillträdet i Gagnef 
nedtecknade Hesselius sina intryck och minnen i en 
”Kort Berettelse Om Then Swenska Kyrkios närvarande 
Tilstånd i America Samt oförgripeliga tankar om thess 
widare förkofring”. Dess innehåll lästes upp för kunga-
paret Fredrik I och Ulrika Eleonora. I skriften nämns 
ingenting om Jesper Swedbergs insatser för svenskame-
rikanerna, vilket måste anses vara högst anmärknings-
värt. Detta utelämnande, som djupt sårade biskopen, 
hade en konkret bakgrund. När Hesselius upptäckt att 
han blivit förbigången i testamentet efter sin moster, 
Swedbergs hustru Sara Bergia (1653-1720), blev han yt-
terst besviken och kände sig därigenom oförmögen att 
skriva uppskattande om Swedberg. Swedbergs reaktion 
lät inte vänta på sig. En hätsk brevväxling inleds mellan 
de båda där en ömsesidig besvikelse, vrede och bitterhet 
ventileras. Brevväxlingen som fi nns återgiven och kom-
menterad i Swedbergs Lefwernes Beskrifning, avslutar 
Swedberg på följande sätt: ”Ther på får jag ett widlöff-
tigt bref af honom. Men som thet, kan tro, war thy förra 
likt, ref jag thet strax sönder, och kastade thet på elden, 
vtan at jag las ett ord ther vti: thet jag ock lät honom 

18 Carl-E. Normann: Prästerskapet och det karolinska enväldet. 1948, s. 
346f.
19 Lars Östlund: Hesselius – den bortglömda släkten. 1989, s. 52-57

Erik Björk, 1728. Målning i Kristine kyrka, Falun.
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weta. Sedan har jag ei hördt af honom.”20 Ett i sanning 
tragiskt slut på ett förtroendefullt förhållande och ett för 
båda avgörande samarbete i ett angeläget uppdrag.

Som framgått fi nns det en hel del biografi skt material 
bevarat kring Andreas Hesselius. Annorlunda förhåller 
det sig med Abraham Lidenius. Han har hamnat i skug-
gan av sin reskamrat och kollega. Inte mycket biografi sk 
information fi nns att tillgå om honom. Hans herdamin-
nestecknare i Härnösands stift tycks inte ens känna till 
hans födelseår.

Lidenius var först kyrkoherde Hesselius medhjälpare 
i Christina med särskilt ansvar för annexförsamlingarna 
Racoon och Pennsneck på andra sidan Delawarefl oden. 
Särskilt vår och höst innebar det stora svårigheter att ta 
sig över fl oden, varför den dagliga själavården inte kun-
de skötas tillfredsställande om ingen präst var stationerad 
på den sidan om fl oden. Genom församlingens entydiga 
framställan, och efter att ha samrått med prosten Björck, 
biträdde biskop Swedberg 1714 deras önskan om att 
bilda ett eget pastorat med Abraham Lidenius som kyr-
koherde. Han lovade att hos sin ”nådiga överhet” göra 
vad som stod i hans makt för att främja denna sak. Och 
han lyckades uppnå det målet på kort tid. Lidenius fi ck 
som nytillträdd kyrkoherde i uppdrag att, trots ytterst 
begränsade ekonomiska medel, uppföra en församlings-
kyrka. Bygget kunde påbörjas redan nästkommande år. 
Resultatet blev en liten träkyrka som med namnet S:t 
Georgii kyrka kunde invigas den 30 november 1717. 
Abraham Lidenius beskrivs som en tålig och uthållig 
präst, trots motigheter och svårigheter. När det är dags 
att återvända till Sverige framhåller biskop Swedberg att 
han ”sannerligen förtjänt ett vackert pastorat här hem-
ma att hugna sig vid med hustru och barn på sin an-
nalkande ålderdom”. Hans tid som kyrkoherde i Umeå 
blev emellertid mycket kort, mindre än ett och ett halvt 
år. När han dog på försommaren 1728, efterlämnade han 
i fattigdom änka och fem barn.21

Avslutningsvis kan konstateras att en del av de omdö-
men och karaktäristika som uttalats om Jesper Swedberg 
går att fi nna uttryck för i detta hans prästbrev. Först kan 
konstateras att det är påfallande mångordigt. Swedberg 
tyckte om att sitta vid sitt skrivbord och producera tex-
ter. Han uppger själv till och med att hans största intresse 
var att skriva, från morgon till kväll.22 Termen grafomani 
(skrivarmani, skrivarklåda) har använts för att beskriva 
denna produktiva sida hos honom.23 Sin omfattande 
memoarskrift, Lefwernes Beskrifning, skrev han ned för 

20 Swedberg 1941, s. 299; brevväxlingen, som pågick under de första 
månaderna 1725, fi nns återgiven på s. 287-299. Man kan dock fråga sig 
hur Swedberg kunde avgöra att det sista brevet var det förra likt, då han 
inte läste ett enda ord i det. Se även Östlund 1989, s. 55f.
21 Swedberg 1985, s. 127-129; Leonard Bygdén: Hernösands stifts 
herdaminne. Fjärde delen. 1926, s. 225f.
22 Swedberg 1941, s. 22: ” … så bekenner jag, at min största lust, hog och 
drifft, och id hafwer warit och är at skrifwa. Hafwer ock ganska mykit 
skrifwit, och ännu dageligen ifrå morgonen til qwellen.”
23 Frick, 2008, s. 178.

hand - i sex exemplar, för att kunna ge till vart och ett 
av sina barn.24 Till viss del kan detta prästbrev bekräfta 
sådana omdömen om honom. Orden kommer snarare 
ur en ivrig berättares penna än ur en saklig, kanslispråk-
lig ämbetsmans.

Hans väldokumenterade bibelkunskap ger sig också 
till känna i prästbrevet för Hesselius och Lidenius. Som 
predikant uppträdde Swedberg med en för sin samtid 
ovanlig friskhet och frodighet som gav uttryck för en 
orädd originalitet. ”Men den formella frigjordheten 
hos Swedberg har ingalunda varit till gagn för klarheten 
och redan i hans förkunnelse.”25 Även detta går att fi nna 
spår av i hans prästbrev. Engagemanget och ivern går det 
emellertid inte att ta miste på, inte heller hans goda vilja 
att det skall gå bra för dessa hans båda nyvigda präster. 
Med kraft ger han uttryck för att det är Gud, kungen 
och han själv som står bakom dem då de nu sänds iväg 
över det stora havet, med förhoppning om att deras äm-
betsutövning där skall bli till välsignelse. Den åldrade 
biskopen överlevde med några år de båda präster som 
han i prästbrevet beskrivit som ”unga och vackre”.

När Swedberg mot slutet av sitt liv själv sammanfattar 
sina insatser för svenskarna på andra sidan Atlanten, gör 
han det på sitt drastiska sätt med en icke dold stolthet: 
”När jag begynte med dem, hade de ingen kyrko, ingen 
präst, ingen bok. Utan där satt en gammal gubbe och las 
uti en utsliten bok för dem om sabbaten. Nu hava de 
fyra kyrkor, fyra präster och en stor ymnoghet på böcker 
[…] Gud uppväcke någon allvarsam biskop som drager 
omsorg för dem efter mig. Amen!”26

Efter Jesper Swedbergs död 1735 övertogs det biskop-
liga ansvaret för svenskarna i Nordamerika av ärkebis-
kop Johannes Steuchius. 40 år senare, 1775, upphörde 
den kyrkligt organiserade kontakten mellan svenskame-
rikanerna och kyrkan i Sverige.

Ingvar Bengtsson
   

24 Ingun Montgomery: Sveriges kyrkohistoria 4. Enhetskyrkans tid. 
2002, s. 169.
25 Yngve Brilioth: Predikans historia. 1962, s. 199f.
26 Swedberg 1985, s. 158.
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Det har funnits, och fi nns väl än, olika sammanslutningar, 
större och mindre, för präster i Skara stift. En sådan skall jag 
här försöka presentera även om källmaterialet är skäligen 
klent och det mesta blir därför lite osäkert.

Det verkar som om det hela börjar hos Olle Nystedt. Han 
blev 1920 kallad och utnämnd till kyrkoherde i Dala pastorat 
av grevinnan Emma Posse, änka efter greve Nils Posse. Patron 
på Dala hade så kallad patronatsrätt och fi ck ensam tillsätta 
präst i pastoratet. Det fanns fyra sådana patronella pastorat i 
Skara stift. Patronatsrätten försvann under 1920-talet  

I sin bok Strövtåg i minne och dagbok berättar Nustedt att han 
och några präster började samlas till en enkel läsecirkel. Så 
småningom fi ck cirkeln lite fastare form och man enades om 
ett gemensamt namn: Prästernas bildningsförbund, troligen 
tillkommet som en pedang till det vida större och mäktigare 
ABF. Portalparagrafen, troligen den enda paragrafen, lyder så: 
”Prästernas bildningsförbund har till uppgift att, i den mån 
det är möjligt, höja bildningsnivån hos domprosten lika väl 
som hos det lägre prästerskapet i Skara stift.”

En liten minimal anteckningsbok fi ck min moder troligen 
1968 av ”vännen G. H.”, Gunhild Hellgren, maka till kon-
traktsprosten K. A. Hellgren i Varola. Trots att det endast talas 
om prästerna var det tydligen så att fruarna redan från början 
höll reda på vems tur det var att svara för värdskapet: det 
skulle ju serveras en festlig middag och även ett smakligt kaf-
febord. Första anteckningen är från 1926 18/11 hos Nystedts, 
Dala. Mer än så står det inte i den lilla anteckningsboken. 
Jag utvidgar det nu till att nämna både prästens och hustruns 
förnamn.

I regel samlas man sju gånger per år. 1927 hos Otto och 
Gerda Hermansson, Skövde. Emil och Ellen Berglund, Skara, 
Sten Johansson, Skövde, Arvid och Greta Norborg, Skulltorp, 
Sam och Hedvig Melin, Kyrkefalla, Magnus och Signe Her-
mansson, Forshem, K.A.  Och Gunhild Hellgren, Varola. En-
staka namn tillkommer: Paul och Frida Nagel, Värsås, Tell och 
Märta Törnblad, N. Fåglås, 1928, Einar och Ingeborg Rud-
berg, Skara, 1930 och 1931 ersätter Paul och Margit Melin 
Nystedts i Dala. Den här uppräknade namnräckan talar bara 
om när respektive familj hade ansvaret för serveringen och 

husrummet. När den ene eller den andre kom med i gemen-
skapen fi nns det inga uppgifter om.

Man lade stor vikt vid att hälsningstal och tacktal skulle 
vara spirituella och humoristiska. Även bordsplaceringen 
sköttes med stor omsorg. Den som ansvarade för dagens dis-
kussionsämne måste likaledes sett till att gemytet och stämm-
ningen hela tiden hölls vid makt.Versifi erade tal uppskattades 
mycket. Skratten ekade titt och tätt och det var en stor och 
glad högtid när PBF samlades. Till mammas förtrytelse kall-
lade vi barn den högtidliga sammankomsten för nöjescirkeln.

1930 gör man för första gången en utfl ykt för att enligt 
stadgan höja bildningsnivån. Man stuvade in sig i erfoder-
liga bilar och ibland kunde en resa vara både två och tre da-
gar. Ibland kunde man också tälta. Anteckningsboken  anger 
en hel räcka av resmål: Vätten runt med besök på Övralid 
och Ellen Keys Strand. Året därpå till Växjö, sedan till Ar-
vika, Marstrand, Läckö, Onsala, Kungsbacka, Valdermarsvik, 
Varberg, Strängnäs med Gripsholm, Dömle, Dals Ed, Halden 
och Strömstad.

Under kriget blev det bara en eller två samlingar per år och 
efter kriget blev det som regel endast tre till fyra samlingar 
samtidigt som den ena och andre måste utebli på grund av 
för hög ålder eller bristande hälsa. Leden tunnades naturligt 
ut och sista anteckningen i boken är från den 12/9 1971 
”hos Tell och Märta i Vbg.” Att man kunde hålla liv i den il-
lustra föreningen så lång tid har förstås stärkt gemenskapen 
och fördjupat vänskapen mellan deltagarna. Att det varit en 
stor glädje hos våra föräldrar att ha fått vara med i PBF kan 
vi barn vittna om. Det har inte gått att utröna hur eller varför 
den ene eller den andre blev invald, lika lite varför den ene 
eller andre inte kom med.

Det vore högst intressant om någon kunde fylla ut med 
mera uppgifter om denna hedervärda gamla prästförening. 
Jag tar tacksamt emot sådana bidrag.

       
Sören Törnblad  

Prästernas bildningsförbund

Kaffepaus vid Gyllene Uttern 1955

Kaffe i en prästgårdsträdgård
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Utdrag ur Protokoll, fört vid årsmöte 
med Skara stiftshistoriska sällskap lörda-
gen den 11 april 2015, hållet på Götala 
Herrgård, Skara.
   
Enl. närvarolistan deltog 31 personer i förhandlingarna.

   § 1.
Sällskapets ordförande prosten Johnny Hagberg hälsade alla 
välkomna till årsmötet och förklarade detsamma öppnat.

   § 5.                                                                                                 
Kallelse till årsmötet hade enligt sällskapets stadgar, § 3, 
tillsänts samtliga medlemmar i föreskriven tid, minst en må-
nad i förväg, genom publicering i sällskapets medlemsblad 
2015:1
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
 
   § 8.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014, hade även den-
na publicerats i medlemsblad 2015:1 och därför kommit till 
medlemmarnas kännedom i god tid. Verksamhetsberättelsen 
ansågs i och med detta som föredragen och beslöt årsmötet 
att fastställa densamma och lägga den till handlingarna.

   § 9.
Den ekonomiska redogörelsen för år 2014 hade även denna 
publicerats i medlemsbladet och därför hade samtliga närva-
rande medlemmar i god tid kunnat ta del av redogörelsen. 
Kassaförvaltare Margareta Jansson kommenterade redogö-
relsen och meddelade att ekonomin för sällskapet är fortsatt 
god. Årsrapporten uppvisar ett överskott om 61.859:77 
kronor.
Beslöt årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen 
samt lägga även den ekonomiska redogörelsen till handling-
arna.
   
   § 10.
Upplästes revisorernas berättelse angående granskningen av 
2014 års räkenskaper av revisor Gunnar Wilsson.
Revisorerna föreslår i sin berättelse att årsmötet måtte 
fastställa balans- och resultaträkningen samt bevilja styrelsen 
och dess kassaförvaltare ansvarsfrihet för år 2014.
Beslöt årsmötet att lägga revisionsberättelsen till handling-
arna.

   § 11.
I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet att bevilja 
styrelsen och dess kassaförvaltare ansvarsfrihet för 2014 års 
förvaltning.
 
   § 12.
Beslöt årsmötet att till ordförande välja Johnny Hagberg i 
enlighet med valberedningen förslag.

   § 13.
Beslöt årsmötet att till vice ordförande välja Lena Maria 
Olsson Floberg i enlighet med valberedningens förslag.

   § 14.
Beslöt årsmötet att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja 
Lisbeth Sjöberg, Markus Hagberg och Bengt P. Gustafsson i 
enlighet med valberedningens förslag.

   § 15.
Beslöt årsmötet att till ersättare i styrelsen välja Helena 
Långström Schön, Sten-Åke Engdahl och Stellan Wihlstrand 
i enlighet med valberedningens förslag.

   § 16.
Beslöt årsmötet att till revisorer välja Gunnar Wilsson och 
Ingmar Andhill.

   § 17.
Beslöt årsmötet att till ersättare för revisorerna utse Eva 
Hermanson och Lars Berg.

   § 18.
Beslöt årsmötet att till ledamöter i valberedningen omvälja 
prosten Jan Kesker, sammankallande, domprosten Carl Sjö-
gren och socionom Anita Hammar.

   § 19.
Styrelsen hade diskuterat en eventuell höjning av medlems-
avgiften till 100:-/år. Styrelsens ledamöter hade olika upp-
fattning i frågan, men beslöt att framlägga förslag till årsmö-
tet om oförändrad medlemsavgift om 50:- /år och 500:- för 
ständigt medlemskap. Samtidigt beslöts att hänskjuta frågan 
om en eventuell höjning av medlemsavgiften till årsmötet.
Nuvarande medlemsavgift täcker t.ex inte kostnaden för 
medlemsbladet, subventionerade priser på böcker m.m.vid 
årsmötet.
Diskuterades frågan och beslöt årsmötet med stor majoritet 
att höja årsavgiften och fastställa densamma till 100:- för år 
2016.
Till protokollet antecknas att kassaförvaltare Margareta 
Jansson reserverade sig mot beslutet. Beslöt årsmötet även 
om en höjning av avgiften för ständigt medlemskap, som 
fastställdes till 750:- från och med år 2016.

   § 20.
Övriga frågor:                                                                                                                                   
 a) Meddelade ordf. Johnny Hagberg att styrelsen beslutat 
att till hedersledamot i Skara stiftshistoriska sällskap kalla fi l.
dr. Maria Vretemark vid Västergötlands museum. Styrelsens 
beslut tillställdes årsmötet som med acklamation fastställde 
beslutet att kalla Maria Vretemark till hedersledamot. Johnny 
Hagberg överlämnade diplomet till Maria Vretemark, som 
tackade varmt för att sällskapet på detta sätt ville visa henne 
sin uppskattning.

 b) Informerade Johnny Hagberg om kommande bokutgiv-
ning: ”Psalmboken 1582” och ”Skrivare i det medeltida 
Sverige”.



NYA MEDLEMMAR
Medlemsinformation
Årsavgiften är 50 kr. För ständigt medlemskap 
500 kr.
Sällskapets PlusGiro: 484 18 42-0
      Bankgiro: 5812-8166

BIC=NDEASESS
IBAN-nummer: 
SE94 9500 0099 6026 4841 8420

Alla ändringar vad gäller adress, titel, m. m. skall 
meddelas till kassaförvaltaren Margareta Jansson, 
Skaraborgsgatan 29 B, 532 30 Skara.
Tel: 0511-137 46. 
E-post: margareta_jansson@bredband.net
           ma-ja33@outlook.com

Skara Stiftshistoriska Sällskap

Hemsida: www.skarastiftshistoriska.nu

Stiftshistoriska sällskapets böcker kan beställas 
hos Johnny Hagberg, Prästgården 531 94 Järpås.
Tel: 0510-48 52 15,  070-550 00 98
E-post: jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Styrelse

Ordf. Johnny Hagberg, Järpås
Vice ordf. Lena Maria OIsson Floberg, Vänga
Sekr. Lisbeth Sjöberg, Karlsborg
Kassaförvaltare Margareta Jansson, Skara 
Markus Hagberg, Skara
Bengt P. Gustafsson, Göteborg 
Helena Långström Schön, Skara
Stellan Wihlstrand, Hjo
Sten-Åke Engdahl, Lidköping

Redaktör för medlemsbladet:
Johnny Hagberg.

ISSN: 1103-3959
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara

Margaretha Dahlgren VÄNERSBORG
Olle Ehrngren* FURULUND
Iris Johansson FALKÖPING
Helena Nordbäck* STOCKHOLM
Aina Tylstedt* MARIESTAD
 
Sällskapet har nu 1162 medlemmar.
*= Ständig medlem

Senaste publikationerna i 
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie

75.  Som spindeln i nätet. Kristina Laurensdotter av 
 Aspenäsätten. Centrum i sin egen släktkrets. Agneta  
 Conradi Mattsson. 2014.
76.  Haquin Spegel - en antologi. Red. Johnny Hagberg.  
 2014.
77.  Skara stift 1000 år. Red. Johnny Hagberg. 2014.
78.  Gunno Brynolphi Blutherus. Jehova Juvente Concio  
 Synodalis. Red. Johnny Hagberg. 2014.
79.  Reformation och bekännelse i Skara stift.
     Perspektiv på organisation, bekännelsebildning
     och fromhetsliv ca 1540–1595. Red. Martin 
 Berntson. 2014.
80.  Den heliga pilgrimsfärden. Översättning Johnny 
 Strand. Inledning Magnus Nyman. 2014
81. Vad Skaradomprosten fi ck höra. Berättelsen om Ingrid 
 av Skänninge. HB Hammar 2015.

Stiftskollekt till sällskapet
Den 19 april var det stiftskollekt till Skara stiftshistoriska 

sällskap. Hittills har kollekten inbringat 31.321 kr
t.

Ny matrikel
En ny matrikel är klar och kan beställas genom kassören 
till en kostnad av 25:-
E-post: margareta_jansson@bredband.net
           ma-ja33@outlook.com     
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