Skara stiftshistoriska sällskap
Medlemsblad 2015:3

Årg. 23

Göteborgs domkyrka 200 år

Heliga Trefaldighets dag 1815 kunde göteborgsbiskopen Johan Wingård inviga den nya domkyrkan, medan 128 kanonskott avlossades från stadens bastioner. Det innebär att domkyrkan nu är 200 år gammal – ett jubileum som firades på
Heliga Trefaldighets dag i år.
Två domkyrkor har funnits före den nuvarande men båda
har blivit lågornas rov och brunnit upp.
Göteborgs stift har ett ursprung i Skara stift. Den förste
superintendenten var kyrkoherden och superintendenten i
Skövde Silvester Johannis Phrygius som 1619 utnämndes till
kyrkoherde i Göteborg, innan både stad och befolkning fanns.

Genom freden i Brömsebro 1645 pantsattes Halland till Sverige och knöts kyrkligt till Göteborg. Och genom freden
i Roskilde 1658 blev både Halland och Bohuslän svenskt,
men bara södra Bohuslän fördes till superintendentian i Göteborg. Detta blev ett stift 1665 och en särskild domprosttjänst inrättades. 1693 kom även norra Bohuslän att ingå i
stiftet. Göteborg hade fått sina stadsprivilegier 1621.
Domkyrkobilden är en färglitografi ur Märkligare Svenska
kyrkor som utgavs 1872

Göteborgs domkyrka 200 år

Göteborgs eller Gustavi domkyrka är nu 200 år gammal. Efter en grundlig inre renovering under ett års tid med bl a nya
färgtoner, nyinredda sidokapell i korsarmarna (Maria Magdalenakapellet i söder och Barnens kyrka i norr) och en ny
sakristia firades jubileet på Heliga Trefaldighets dag. Jubileumshögmässan leddes av biskopen. Den liturgiska sången
var hämtad från Mässa i dalaton av Olle Lindberg. På kvällen
hölls en Jubileumskonsert av Domkyrkokören och Gustavikören. En lång rad verk av främst svenska tonsättare framfördes. Dessutom ett beställningsverk Kom till kyrkan av Jan
Sandström och Christina Lövestam. Jubileet fortsätter under
hösten, då också en jubileumsbok kommer att presenteras.
Från Skara stift
Redan på sommaren 1619 blev kyrkoherden och superintendenten i Skövde Silvester Johannis Phrygius utnämnd
till kyrkoherde i Göteborg, innan både stad och befolkning
fanns. Bekräftelse kom året därpå, då han blev superintendent
för tio härader som bröts ur Skara stift, nämligen Askim, Sävedal och Östra Hisingen, Ale,Vättle och Flundre, Bollebygd,
Mark och Kind samt Mo, som dock rätt snart återförenades
med Skara. Genom freden i Brömsebro 1645 pantsattes Halland till Sverige och knöts kyrkligt till Göteborg. Och genom freden i Roskilde 1658 blev både Halland och Bohuslän
svenskt, men bara södra Bohuslän fördes till superintendentian i Göteborg. Detta blev ett stift, när Klingius blev biskop
år 1665 och en särskild domprosttjänst inrättades. 1693 kom
även norra Bohuslän att ingå i stiftet. Göteborg hade fått sina
stadsprivilegier 1621.
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Foto Karl Forsberg
Varför bara 200 år?
Staden Göteborg skall alltså snart fira 400-årsjubileum – varför är då domkyrkan bara hälften så gammal? Jo, det beror på
att det funnits två domkyrkor tidigare som brunnit ner. Den
första invigdes 1633 men brann, liksom hela innerstaden, natten mellan 14 och 15 april 1721. Det är från denna första
domkyrka vi har kvar de stora silverljusstakarna på altaret och
vissa nattvardskärl.Yttermurarna var inte värre skadade än att
man kunde bygga vidare på dem. Stadsingenjörerna Carlberg,
söner till biskop Carlberg i Göteborg, ledde arbetet. Den nya
kyrkan kunde invigas redan 1722, även om all inredning inte
var på plats förrän sju år senare. Men denna andra domkyrka
brann ner till grunden den 20 december 1802. Räddat den
gången blev förutom de äldre silversakerna, en paten från
1762, en vinkanna, ett väggur (Rising), några mässhakar, biskopskåpan från 1751 och de två änglarna från altaruppsatsen
som sattes in i en ny altaruppsats i den nya domkyrkan.
Den tredje domkyrkan
Den domkyrka vi nu har i Göteborg är alltså den tredje på
samma plats. Också för denna var en Carlberg arkitekt, sonson
till biskopen, som även ritat bl a Mariakyrkan, Chalmerska
huset i Göteborg och Gunnebo slott. Efter en bildningsresa
under 4,5 år ute i Europa var han helt vunnen för det antika
konstarvet med de grekiska templen som förebild. Hans ideal
blev en ny smakriktning, nyklassicismen.
Men bygget av den nya kyrkan gick långsamt. Under 13 år
fick församlingen fira gudstjänster i Tyska kyrkan. Det saknades framför allt pengar. Staten fick gripa in och bevilja att

hälften av alla tullinkomster i Göteborgs hamn skulle tillfalla
bygget i 25 år – detta och kollekter från hela landet täckte
c:a 90 % av de 333 392 riksdaler banco som bygget kostade.
Invigningen 1815
Heliga Trefaldighets dag kunde den då 78-årige biskop Johan
Wingård (som också var domprost), assisterad av sju präster,
högtidligen inviga den nya domkyrkan, medan 128 kanonskott avlossades från stadens bastioner. Vice pastor Hummel,
som blev domprost efter Wingårds död tre år senare, höll predikan utifrån orden i 2 Kor: ”Det gamla är förbi, något nytt
har kommit.” Under gudstjänsten framfördes Haydns oratorium Skapelsen och vid gudstjänstens slut Voglers Hosianna.
Först 1827 var allt färdigt och en ny invigning förrättades
av biskop Wingårds son, som efterträdde sin far som biskop
i Göteborgs stift 1818-1839, innan han blev ärkebiskop och
adlad af Wingård.
.
Ett nytt skede i Svenska kyrkan
Göteborgs domkyrka var inte den enda nya kyrkan i början
av 1800-talet. Det århundradet blev en väldig kyrkobyggnadsperiod i Sverige – över 600 gamla, i regel medeltida kyrkor ersattes av nya, stora, ljusa kyrkorum, i många fall med
just en liknande nyklassicistisk altaruppsats som i Göteborgs
domkyrka.
Inom Svenska kyrkan blev det också stora förändringar.
Nya gudstjänstordningar fastställdes 1811, ny psalmbok 1819.
Flera nya samfund etablerades också i Sverige och det blev
1860 tillåtet att utträda ur Svenska kyrkan och inträda i ett
av de nya. Och i Göteborg blev inte längre domkyrkoförsamlingen den enda territoriella församlingen. 1883 skedde
en delning av den i sex församlingar, som dock skulle bilda
en gemensam ekonomisk samfällighet. Denna kyrkliga samfällighet omfattar i dag 28 församlingar/pastorat och består
fram till den 1 januari 2018. Och mitt i storstadens brus och
vimmel finns Domkyrkan som stifts- , församlings-, city- och
turistkyrka.
Det har hänt mycket i domkyrkan under dessa 200 år.
Under 1800-talet var det ett rikt gudstjänstliv i Domkyrkan, där förkunnelsen stod i centrum, även om de dagliga
morgon- och aftonbönerna med domkapitlets medgivande
upphörde 1 jan 1889. Mässhakar och nattvardsfirande präglade domkyrkans högmässor.Varje lördag firades dessutom en
kortare variant med skriftermål och nattvardsgång, en form
som spreds över landet och blivit ”ett av 1800-talets viktigaste bidrag till gudstjänstlivet”, eftersom man höll samman
skriftermål och nattvardsgång på ett dittills ovanligt sätt, den
s k skriftermålsmässan.
I domkyrkan har en stor, trägen gudstjänstfirande församling fyllt kyrkan under åren, tills den minskande kyrksamheten under 1900-talets senare hälft märkts också där.
Men annat har kommit att berika domkyrkolivet – t ex
körsång varje högmässa och daglig vardagsgudstjänst morgon,
middag och kväll, ett rikt musikliv och ett gott diakonalt
arbete.
Det har hållits många stora högtider under årens lopp:
konserter, stiftssamlingar, föredrag, jubileer. Uppmärksammade blev bönegudstjänsterna om fred som domprosten

Olle Nystedt kallade till under andra världskriget, speciellt
Adventssöndagen 1942, då det hölls en gudstjänst just när ett
tyskt fartyg passerade utanför kusten med dödsdömda judar
på väg till de tyska koncentrationslägren.
Fem kända gestalter i domkyrkan under de 200 åren
Vi kan börja med domprosten Peter Wieselgren vars byst numera finns på domkyrkoplanen.
Han var en litterär person, ledamot av många lärda sällskap.
För eftervärlden är han mest känd som nykterhetskämpe. Som
predikant var han en stor folktalare, som samlade stora skaror.
Men då de flesta platserna i domkyrkan var köpta och därmed upptagna för gemene man, valde Wieselgren att predika
på söndagarna också utomhus och anknöt då ofta till dagsaktuella händelser. För att han skulle få ett fritt gudstjänstrum
att predika i, samlade vänner inför hans 60-årsdag in en stor
summa pengar och för dem byggdes S:t Johanneskyrkan i
västra Göteborg. Wieselgren var mycket påverkad av väckelsepredikanten Sellergren, hade också respekt för Schartau
och dennes lärjungar men ivrade för yttre mission och kyrkliga reformer på ett sätt som avvek från Schartaus principer.
Han blev därför aldrig helt accepterad i stiftet. Efter hans död
godkände inte domkyrkorådet att bysten placerades på själva
domkyrkoplanen. Men numera har den en central plats där.
Domkyrkoorganist Elfrida Andrén är säkert den mest kända
och betydelsefulla av domkyrkans många skickliga organister.
Hon var Sveriges första kvinnliga domorganist och tjänstgjorde i över 60 år, 1867-1929. Hon komponerade, var en
skicklig harpist och betydde mycket för musiklivet i staden.
Hennes samtida i domkyrkan var domprost J N Rexius. Han
verkade i församlingen i 45 år och har kallats för den schartauanska traditionens ”förnämsta och ädlaste representant i
senare tid” som samlade fullsatt domkyrka både vid ottesång,
högmässa och aftonsång. Han var en god själavårdare. Han
kunde säga: ”Det är blott två saker du behöver vara viss om:
att du själv är en syndare och att Jesus är din Frälsare. Vet du
detta, så vet du nog.”
En god lärjunge till Rexius var Robert Janson, med överväldigande majoritet två gånger vald till domprost utan att
bli utnämnd av regeringen (andra gången utnämndes Gustaf
Ljunggren, som sedan blev biskop i Skara). Janson förblev
präst i domkyrkoförsamlingen under nära 50 år och kontraktsprost i domprosteriets södra kontrakt under 10 år. Musikalisk publicerade han också egna kompositioner. Men det
var i predikan, själavården och konfirmandundervisningen
han betydde mest för många under sin långa prästgärning.
Går vi så till vår egen tid kan nämnas Per-Olof Sjögren, domprost under 15 år och lika länge kontraktsprost i domprosteriet. Han förenade tidigare som ”Guldhedskyrkans pastor”
ett sakramentalt präglat gudstjänstliv med ett livligt lekmannaengagemang som han lärt av den lågkyrkliga fromhet han
var uppfostrad i. Han ägnade sig under sin prästtjänst åt ett
omfattande pastoralt författarskap, ledde retreater, höll föredrag både i Sverige och utomlands. Han var en profil i stadens kulturliv, inte minst som tonsättare. Han var uppförd sex
gånger på biskopsförslag.
Hans-Olof Hansson
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Jonas Rudberus – prost, orgelbyggare, entreprenör
De fåtaliga orglar, som under medeltiden fanns i våra svenska
kyrkor, hade till uppgift framför allt att medverka i liturgin,
men i och med reformationen fick de i första hand till uppgift att stödja koralsången i gudstjänsten. Men under 1500-talet saknades ekonomiska förutsättningar för nyanskaffningar,
och i Skara, liksom övriga stift, byggdes ytterst få nya orglar. Med det begynnande 1600-talet, och framför allt under
århundradets senare del, fick församlingarna bättre ekonomiska möjligheter och åtminstone 24 nya orglar anskaffades
till kyrkor i stiftet under denna tid. Storleken varierade allt
ifrån små flyttbara s.k. ”positiv” med 4-6 stämmor, som t.ex. i
Habo (1678), Norra Fågelås (1689) och Sunnersberg (1689),
till stora påkostade instrument med upp till 43 stämmor med
manualverk, ryggpositiv, bröstverk och pedalverk. Bl.a. Domkyrkan (1619-21, 1697), Varnhem (1673), Mariestad (1670)
och Lidköping (1680-87). Många av orglarna var donationer
till kyrkorna av den jordägande adeln och 5 eller 6 av dessa
1600-talets orgelbyggen hade initierats och bekostats av rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie. Upphovsmännen är
i många fall anonyma, men av dem som är kända till namnet
hade några sin huvudsakliga verksamhet inom stiftet. Bl.a.
Göran Beijer (Lidköping 1650-talet och Skövde 1660-79)
och Magnus Åhrman (Lidköping 1680-talet och Borås 16941700). Ett återkommande namn vid 5 av dessa orgelbyggen är
Lidköpingsprosten Jonas Rudberus.
Jonas Rudberus var född i Lyrestad 5/9 1636 där fadern
Jonas Benedicti Rudberus var präst. 1653 återfinns han som
teologistudent i Uppsala, där han prästvigdes 1659. Året därpå fick Rudberus och ytterligare en student tillstånd att själva
skriva sina disputationer. Hans disseration, daterad 1660, behandlade Virtutis moralis exegetis philosophica. Den 8 juli samma
år gifte han sig med Maria Carlberg (1639-1722) och gjorde
därefter ett längre uppehåll i studierna. 1664 återkom han till
Uppsala, där han på våren undergick den för blivande magistrar obligatoriska teologiska examen. På senhösten samma
år disputerade han för magistergraden under professor Martin Brunnerus. Promotionen ägde rum den 16 december. På
nyåret 1665 lämnade Rudberus Uppsala för att bli hjälppräst
åt fadern i Lyrestad. 1674 utnämndes han av rikskanslern
Magnus Gabriel De la Gardie till prost i Läckö grevskap och
kyrkoherde i Lidköping.
Hur och när Rudberus skaffat sig kunskaper i orgelbyggeri
är inte känt. Att han var synnerligen intresserad av kyrkomusik framgår av att brev till De la Gardie om Lidköpings kyrka
1679. Här talas om musikanterna – organisten, violinisten,
skallmejblåsaren och de antagna (sjungar)pojkarna. Han kan
möjligen redan på 1650-talet ha haft kontakt med den i stiftet
verksamme organisten och orgelbyggaren Göran Beijer. Men
känt är att Rudberus på 1670-talet samarbetade både med
den i Stockholm verksamme hovorgelbyggaren Franz Boll
och den av De la Gardie ofta anlitade Mattias Stöödh som
hade Lidköping som bas för sin verksamhet.
Den mångkunnige bruksägaren och industrimannen Abraham Hülphers uppger i sin Historisk Afhandling om Musik och
Instrumenter (1773) att Rudberus skulle ha byggt fem orgelverk och haft delaktighet i ett sjätte. Till dessa hörde de stora
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Prosten Jonas Rudberus. Porträtt av Johan Aureller d.ä.
Foto Svenska porträttarkivet.
instrumenten i Varnhems klosterkyrka och Lidköpings S:t
Nikolai. Den sistnämnda orgeln skulle han enligt Hülphers
dessutom ha skänkt till kyrkan. Det är dock osäkert vilken
del Rudberus egentligen haft i dessa orgelbyggen. Av bevarad
korrespondens framgår emellertid att Magnus Gabriel De la
Gardie anlitade honom som arbetsledare för orgelbyggena i
Varnhem och Mariestad. Orgelverket i Varnhems klosterkyrka fullbordades 1673, men Rudberus biträddes sannolikt här
av en till namnet okänd orgelbyggare, eventuellt Franz Boll
eller Mattias Stöödh. Orgeln i Mariestads domkyrka tycks ha
byggts gemensamt av Boll och Rudberus 1670.
Det 43-stämmiga orgelverket i S:t Nikolai kyrka i Lidköping – då stiftets största - bekostades till stor del av Rudberus,
men hur mycket han själv deltog i arbetet med instrumentet
är en öppen fråga. Fasaden pryddes av Rudberus’ och hans
hustrus porträtt samt inskrifter på svenska och latin där man
bl.a. kunde läsa: … ”har jag med egen hand och flit, til Guds
ära af Christelig nit, gjort detta werk af stämmor fullt, samt
zirat det med Sölv och Guld….” Först omkring 1687 fullbordades orgeln av den i västsverige verksamme orgelbyggaren
Magnus Åhrman, som då var bosatt i Lidköping.
Under sin tid i Lyrestad hade Rudberus uppenbarligen en
orgelbyggarverkstad med egna anställda snickare, bildhuggare
och troligen även pipmakare. Magnus Gabriel De la Gardie
uppger i januari 1673 till sin befallningsman på Höjentorp
att ”kyrkoherden i Lyrestadh Mäster Jon sigh uppå tagit att
förfärdiga orgelwerket till Warnhems kloster kyrka”. Hela
orgelbygget i Varnhem med läktare, läktarbarriär, orgel och
orgelfasad synes alltså ha ombesörjts av Rudberus och hans
folk. Arbetet utfördes, enligt bevarad brevväxling med de la
Gardie, dels i Lyrestad, dels på plats i kyrkan.

Orgeln i Lyrestads kyrka utgjordes av ett litet verk som enligt församlingens räkenskaper sattes upp av ”Orgelbyggaren”
1674. Om därmed avsågs Rudberus själv eller någon orgelbyggare utifrån, t.ex. Mattias Stöödh, kan ej avgöras. Orgeln
skall ursprungligen ha stått i prästgården och därifrån flyttats
över till kyrkan.
Den enda orgel som med stor säkerhet helt kan tillskrivas Rudberus är ett verk till Karlstads domkyrka, färdigställd
1674. Bengt Kyhlberg sammanfattar i sin avhandling Musiken i Uppsala under stormaktstiden 1620-1660 Rudberus plats i
svensk orgelhistoria på följande sätt: ”En bildad, musikinriktad och samtidigt praktisk man med organisationstalang, som
kunde sättas att leda hantverkare…. Vid större orgelbyggen
blev då den naturliga uppgiften för honom att vara chefskontrollant och samtidigt byggmästare för orgelhuset, den s.k.
strukturen, medan en orgelbyggare svarade för själva instrumentet. Det hindrar naturligtvis inte att R som avancerad
amatör också med frenesi ägnade sig åt praktiskt orgelbyggeri
i mindre skala på egen hand, eller som medhjälpare åt en
professionell mästare.”
Ingen av de ovan nämnda orglarna har bevarats till våra
dagar. Den synnerligen påkostade fasaden och delar av innerverket i Varnhem fanns kvar till slutet av 1870-talet, då en
ny orgel med tillhörande fasad byggdes 1879. De krönande
skulpturerna, föreställande Kung David med sin harpa och
musicerande änglar, utförda av bildhuggaren Georges Baslaque, sparades. De återuppsattes delvis på den rekonstruerade
orgelfasaden 1922, men förstördes vid branden 1965.

Orgelverket i Karlstads domkyrka ersattes 1753 av ett instrument, byggt av kompanjonerna Jonas Gren & Petter Stråhle
i Stockholm.
Den 21 juni 1697 avled prosten Jonas Rudberus i Lidköping. Han begravdes i kyrkan, där ett ännu bevarat epitafium
av Johan Aureller uppsattes. När hans grav öppnades efter
branden 1849 skall man där bl.a. ha återfunnit hans orgelbyggarverktyg.

Jonas Rudberus epitafium i Lidköping S:t Nikolai kyrka. Foto Dag
Edholm
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Vägen mot bekännelsen – Perspektiv på organisation,
bekännelsebildning och fromhetsliv
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Avsikten med denna antologi är att undersöka den omdaning av kyrkolivet, som gradvis ägde rum i Skara stift under
de skickelsedigra årtiondena från ca 1540 och fram till århundradets slut. Under denna tidsperiods inledning spretar,
på kontinenten och i Sverige, olika teologiska riktningar åt
skilda håll men efterhand sker en konsolidering, som mynnar
ut i en tydlig konfessionalisering. Debatterna mellan reformationens och katolska kyrkans teologer, men även mellan
olika reformatoriska riktningar sinsemellan, resulterar i att
gränserna stakas ut och preciseras. Efter 1550 finns tre tydliga
konfessioner i Europa: katoliker, lutheraner och reformerta.
I Skarastiftet är biskop Sveno Jacobi (1530-1544) alltjämt
hoppfull om att kyrkans enhet skall kunna bevaras genom ett
allmänt koncilium. Men efter honom är det fyra efter varandra följande kungatrogna stiftschefer, alla med tilltalsnamnet
Erik, som leder utvecklingen mot en alltmer uttalad luthersk
ortodoxi. Både Martin Berntson och Sven-Erik Pernler belyser i sina bidrag hur denna kvartett, som var väl medveten
om att kungen nu ytterst bestämde i kyrkan, förvaltade sitt
ämbete. Alla fyra har titeln »ordinarius», vilket även en katolsk biskop kan benämnas, men det är ovisst om dessa, som
givetvis var präster, erhöll någon ytterligare vigning. I varje
fall förblev Ericus Svenonis Hjort, som blev ordinarius 1544,
electus non consecratus, vilket gjorde att han vägrade att förrätta
prästvigningar. Han avled dock redan 1545 och domkapitlet
ålades av den kungliga överheten att verkställa prästvigningar
med präst som ordinator. Att ta bort biskopstiteln torde från
kungens sida ha varit en av flera åtgärder med syfte att försöka
begränsa de ledande kyrkomännens auktoritet och maktsfär.
Efter dessa fyra ordinarier sker ett avbrott 1569 med Jacobus
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Johanni, som benämns biskop och, även om det inte kan beläggas, rimligen erhöll vigning, då något annat torde ha varit
otänkbart för Johan III. Johanni understödde bruket i stiftet av den av konungen påbjudna »Röda boken», vilket hade
till följd att han efter Uppsala möte 1593 tillråddes att avgå
men kvarstod ytterligare en tid i tjänst, eftersom efterträdaren
hann avlida före tillträdet. Som motvikt till det liturgivänliga
Skarastiftet inrättar hertig Karl inom sina domäner ett nytt
stift, som leds av en superintendent och från 1584 får sin
domkyrka i Mariestad. Med Petrus Kenicius utnämning 1595
till ny biskop i Skara kunde den avbrutna konsolideringen av
ortodoxin återupptas. Johanni bodde sina återstående år kvar
i Skara och avled 1602 eller möjligen först 1607.
Sven-Erik Pernler, framstående kännare av medeltidens kyrkoliv, visar i sin framställning hur den omdanade teologin till
vissa delar kommer att prägla kyrkorummen och den där firade liturgin. Även om kyrkorummen i huvudsak behålls intakta, så sker dock betydelsefulla förändringar: Guld och silver
som monstranser, kalkar och relikskrin tas i beslag av kronan
och även klockor. Sakramentshusen avlägsnas. Den nyetablerade alliansen mellan kungen, kyrkan och aristokratin manifesteras genom att tidigare helgonkor omvandlas till gravrum
för adeln. I stället för helgonbilder placeras på synlig plats de
adliga begravningsvapnen. Där kyrkorummet inte räcker till
uppförs särskilda gravkor för socknens högreståndsfamiljer.
Kungamaktens stigande betydelse framgår även av inskriptionerna på kyrkklockorna. Tidigare hade dessa försetts med
helgonnamn men ersätts nu av kungens namn, vilket placeras
före biskopens.
Att utvecklingen och förändringarna av kyrkolivet i Sverige
och därmed även i Skara stift är beroende av de teologiska
och politiska förhållandena i Europa utreds av Otfried Czaika. Reformationen var inte ett plötsligt och oväntat nedslag
i historien utan har sina rötter i den senmedeltida kyrkans
teologi och fromhetsliv. Redan där återfinns de skilda teologiska överväganden, som sedan förtydligas i den reformatoriska rörelsen respektive i den eftertridentinska katolska kyrkan. Reformationen kan därför beskrivas som en långsam
»glidning», där dess läror först efterhand skarpare utformas
i debatterna med katolska kyrkans företrädare. Motsvarande
utveckling sker i katolska kyrkan i dess konfrontation med
reformatorerna. Konfessionalismen befästs med stöd av de
världsliga makthavarna. Deras bevekelsegrunder, framhåller
Czaika, var inte enbart att utvidga sitt inflytande över kyrkan
utan de såg också sitt ansvar inför Gud att vårda kyrkan och
främja sina medborgares kristna tro.
Inom reformationen sker tidiga avgränsningar mellan Luther,
Calvin och Zwingli. Bland lutheranerna kan man dessutom
tydligt urskilja en skillnad mellan Luthers och Philipp Melanchtons efterföljare, de s.k. philippisterna. Att Melanchton
fick ett så stort inflytande även utanför det tysk-romerska riket berodde på att han kunde ägna sin tid åt att utge dogma-

tiska verk som Loci communes samt åt uppskattad undervisning
av studenter, av vilka åtskilliga kom från andra länder, bl.a.
Sverige. Han hade även, till skillnad mot Luther, internationella kontakter. Luther å sin sida var fullt upptagen med olika
teologiska frågor och med att försvara sig mot angrepp och
utkom aldrig med någon mer omfattande, genomarbetad och
samlad dogmatisk framställning.
I läran om sakramenten fasthöll Luther sin övertygelse att
realpresensen inträder när prästen över brödet och vinet läser
instiftelseorden och att denna närvaro består även efter mässsans slut. Melanchton å sin sida fasthåller även han läran om
realpresensen men att denna är förhanden endast under kommunionen. När denna är avslutad är brödet och vinet inte
längre Kristi kropp och blod, vilket gör att någon åtskillnad
sedan inte behöver göras mellan konsekrerade och icke-konsekrerade elementa. Det är inte den lutherska utan den melanchtonska nattvardssynen, som alltjämt är vanlig i Svenska
kyrkan, i den mån man där överhuvudtaget tror på Kristi
reala närvaro i det välsignade brödet och vinet. Inom parentes
kan man således konstatera att nutida svensk högkyrklighet
i sin sakramentala syn överensstämmer med Luther medan
riktningar, som menar sig vara lutherska, i själva verket är
»philippister», dvs. ansluter sig till Melanchton.
Melanchtons inflytande i högre grad än Luthers på kyrkolivets och teologins utveckling i Sverige står utom allt tvivel.
En betydelsefull roll härvidlag hade Erik Falck, ordinarius
i Skara och sedan i Linköping. Att starka band fanns mellan honom och ärkebiskopen Laurentius Petri påvisas i Remi
Kicks bidrag. Av stor betydelse är den av Falck utgivna Een
kort underwijsning, som är en tydlig framställning av Melanchtons teologi och som varmt rekommenderades av Laurentius Petri. De båda hade tillsammans med stiftscheferna
i Strängnäs och Västerås och andra kyrkomän träffats i Vadstena 1552 i samband med överläggningarna rörande Gustav
Vasas tilltänkta äktenskap med Catharina Stenbock. Hennes
släktband till hans förra avlidna maka var dock sådana att kyrkans företrädare först efter påtryckningar uppifrån motvilligt
kunde ge sitt godkännande. Kyrkoordningen 1571 är utformad
av Laurentius Petri men Erik Falcks inflytande kan urskiljas.
Givetvis fanns i alla stift, och även i Skara stift, präster, som
i skymundan i sina avlägset belägna socknar tog mer eller
mindre lätt på den kyrkliga och världsliga överhetens krav
och höll fast vid hävdvunna bruk och ceremonier, säkerligen
därtill understödda av allmogen. Till dessa hör prästen Ambjörn Svenonis, som på 1540-talet till en början var verksam
i Bergs pastorat. Denne särpräglade prästs levnadsöde tecknas
av Martin Berntson. Ambjörn blev känd för att envist hålla
fast vid bruk, vilka ogillades av reformatorerna.Vid en visitation verkställd av lektorn i domkapitlet Sven Toberni blev
Ambjörns förseelser rannsakade. Bönderna i pastoratet stödde
dock sin kyrkoherde och begärde av visitator att få tillbaka
krisma och vigvatten. Stridigheterna kring Ambjörn fortsatte
och efter ännu en visitation verkställd av Erik Falck, som blev
ordinarius 1547, blev han »avkragad». Ambjörn erhöll dock
efter en tid ny tjänst i Grevbäcks pastorat. Men han blev där
på nytt anklagad för »papisteri» och avsatt. Efter avbön inför

kungen fick han dock tillbaka sitt gäll i Grevbäck.
Bland anklagelsepunkterna återfinns Ambjörns tilltag att
»bära ut och in kalken i mässan» under det att man sjöng
samma sånger, som tidigare brukats vid processioner med
monstransen. Oklart är vad anklagelsen innehåller. Det är
inte möjligt att Ambjörn vid mässfirandet kan ha burit »ut
och in» kalken fylld med konsekrerat vin. Kalken måste vid
inbärandet ha varit tom för att vid offertoriet fyllas med vin,
blandat med vatten, som sedan konsekrerats. Inte heller vid
utbärandet torde kalken varit fylld med konsekrerat vin, då
Ambjörn, som den liturgist han var, säkerligen efter kommunionen konsumerat det överblivna och med vatten sköljt
kalken. Om Ambjörn önskat gestalta en sakramentsprocession, som avslutning på mässan eller vid särskilda tillfällen som
t.ex. på Kristi lekamens dag, bör det rimligen ha skett med
konsekrerad oblat, inte i förbjuden monstrans, utan i annat
därför lämpat kärl.
Abraham Angermannus, ärkebiskopen, som i kyrkohistorien
är känd för sin hårdhet och brutala framfart vid sina visitationer, drabbade 1596 även Skara stift. Härom skriver Erik
Petersson och Annika Sandén i sitt bidrag »Smärtans väg. Ärkebiskop Angermannus räfst i Götalandskapen». Angermannus främsta ärende var att utrota alla kvarlevor, som återstod
av det medeltida fromhetslivet men även att beivra andra
brott, inte minst på det sedliga området. Han lät fylla igen S:ta
Elins källa i Skövde, så att den inte längre skulle vara ett mål
för pilgrimer. I Skara domkyrka skall han, åtminstone enligt
Messenius, ha låtit krossa salig biskopen Brynolf Algotssons
gravhäll för att förhindra en alltjämt florerande helgonkult,
som ärkebiskopen menade måste få ett slut.
Trots de förändringar, vilka under den i antologin behandlade epoken skedde av kyrkolivet, tydligast i domkyrkor och
i tätorter, kan man med fog anta att fromhetslivet ute bland
vanligt folk på landsbygden inte förändrades i lika snabb takt.
Allmogen protesterade mot nymodigheter i liturgin och mot
utarmningen av kyrkorummen. Samtidigt skedde genom
reformationens genomförande medelst mässans firande på
svenska, predikan och undervisning gradvis en förbättring av
gemene mans kristendomskunskap, vilken på 1540-talet synes ha varit undermålig.
I den här presenterade antologin behandlas ett kyrkohistoriskt skeende i gången tid men den insiktsfulle har inte svårt
att dra en och annan parallell till dagens svenska kyrkoliv. Det
idoga Skara stiftshistoriska sällskap är i sin ymniga bokutgivning att lyckönska till ännu en skrift, präglad av god kvalitet,
både innehållsligt och i fråga om det yttre utförandet.
Örjan Blom
Vägen mot bekännelsen – Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595.
Redaktör Martin Berntson. Skara stiftshistoriska sällskaps serie nr 79. Skara 2014. 185 sidor.
Pris 150 kr
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Två biskopsbesök hos Kjellander i Stenstorp
Långt innan det fanns stiftshistoriska sällskap fanns det stiftshistorier. Vanligen gällde de prästerskapet. Historierna berättades vanligen av präster för prästerliga ämbetsbröder, ofta när
stämningen blivit tillräckligt hög och under glada kommentarer. Efter någon generation har berättelserna blivit historia.
Efter ytterligare en generation har de försvunnit ur det kollektiva minnet, om ingen dessförinnan skrivit ned dem.
Till dem som fått vissa av sina upplevelser och repliker förevigade i tryck hör kyrkoherden i Stenstorp
Fredrik Kjellander (1875-1968). I Skara stift hör
han till pionjärerna för den riktning som kallade sig ”Kyrklig förnyelse” och är värd en allvarlig skildring. Det skall inte läsaren vänta
sig nu. Här skall i stället berättas någonting
mera lättsamt.
Det utrymme som i skrift kallas avträde
har i vissa trakter av vårt land det folkliga
namnet påvestol. Berättelsen om Kjellander,
biskop Hjalmar Danell (1860-1938) och avträdet finns i olika versioner. Här är en av dem!
En kyrka i Stenstorps pastorat hade varit
stängd för reparation och skulle nu återinvigas. Trots protester från den teologiska fakulteten
i Uppsala hade ett ritual för kyrkoinvigning införts i
kyrkohandboken 1868. Kjellander kontaktade därför biskop
Hjalmar Danell och frågade när biskopen kunde komma och
återinviga kyrkan. Man bestämde ett datum. ”Men” sade biskopen, ”när kyrkan återöppnas får det inte förekomma något
slags invigning. Den ceremoniella kyrkoinvigningen avskaffade Luther vid reformationen.”
”Jaså” svarade kyrkoherde Kjellander, ”vad har då biskopen
här göra?
”Hålla en predikan.”
Men predika tyckte Kjellander att han själv kunde göra.
Därför blev det inte något biskopsbesök. Återinvigningen
förrättades av Kjellander själv under lämpliga liturgiska former.
Någon tid därefter fick Kjellander ändå besök av sin biskop. Han förhörde sig om hur återinvigningen gått till. I
sina kommentarer lär biskopen inte ha varit nådig. Han torde
tvärtom ha varit ytterligt missnöjd.
Så småningom hade biskopen framfört det han ville ha sagt
och kunde tänka på andra ting. Han förklarade för Kjellander
att han önskade besöka ett hemlighus. Det var på den tiden,
då prästgården i Stenstorp ännu inte fått något avträde i huvudbyggnaden. Man fick gå utomhus till en mindre byggnad.
Kjellander anvisade lämplig färdriktning.
När biskopen kom tillbaka ville han ge Kjellander en liten
gliring för hans självständighet genom en association till det
utrymme han just besökt:
- Här har ju kyrkoherden en imponerande påvestol.
Kjellander replikerade omedelbart:
- Nej, det är bara ett enkelt biskopssäte.
*
Den här utformningen av historien finns i tryck och är den
enklaste. Den torde därför vara den ursprungliga. Men den
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blev inte sämre när Kjellander senare i olika sammanhang
återberättade den. Kjellander hade nämligen den för många
goda berättare utmärkande egenskapen att inte försämra en
god historia med alltför stor sannfärdighet. Själv hörde jag
honom på 1940-talet berätta om invigningen i den form som
nu följer.
Biskop Hjalmar Danell hade inte fått företa någon återinvigning genom att hålla en predikan. Kjellander hade
själv förrättat den under andra former. En tid efteråt fick Kjellander besök av en missnöjd stiftschef.
När biskopen avbördat sig sitt missnöje ville
han besöka det utrymme som tidigare nämnts.
Det var snyggt och nyreparerat. Lämnad åt sig
själv kom Hjalmar Danell att tänka på att han
kanske borde avsluta besöket med en avrundande vänlighet. Biskopen yttrade därför efter återkomsten till huvudbyggnaden:
”Det var ett nytt och fint avträde som kyrkoherden skaffat sig.”
”Ja”, svarade Kjellander, ”och nu har biskopen invigt det.
Man misstänker att historiens poäng är Kjellanders senare tillägg.
*
Tiden gick. Hjalmar Danell pensionerades och efterträddes
som biskop av Gustaf Ljunggren (1889-1950). Denne började lysa ut visitationer i sitt stift och skulle så småningom
besöka Stenstorps pastorat.
Visitationen förlöpte utan att något anmärkningsvärt inträffade. På sista dagens kväll satt kyrkoherde och biskop tillsammans i Stenstorps prästgård och kopplade av från det program som lyckligen genomförts. Allt var frid och fröjd, och
biskopen kände sig manad att lätta sitt hjärta.
”Jag är glad för att den här visitationen är över. Uppriktigt
sagt var jag litet orolig för vad som skulle kunna hända, med
tanke på vad min företrädare råkade ut för här. Men säg mig.
Kyrkoherden är ju ogift. Tycker ni att alla präster bör leva
ogifta”?
”Nej, svarade Kjellander, det tycker jag inte, men det kan
vara bra om vissa är det.”
Biskop Ljunggren stelnade till.
”Varför skulle det vara bra?”
”Jo, svarade Kjellander, tänk om den helige Paulus hade
haft en madam att släpa på. Då hade han aldrig tackat ja till
inbjudan i Apostlagärningarna att lämna Mindre Asien och
fara över till Europa. Och hade han inte gjort det, så hade
vi här i Europa inte varit kristna utan mohammedaner, och
biskopen hade varit mufti av Skara.”
Så har Fredrik Kjellander själv berättat historien för undertecknad. Men jag hade tidigare hört historien berättad av
andra. Då skulle Kjellander ha sagt stormufti av Skara. Men
det är bara ett belägg för erfarenheten inom folkminnesforskningen att det som återberättas med tiden gäller personer allt
högre upp på samhällsstegen.
Bengt Stolt

Stiftshistoriskas skriftserie
Skara stiftshistoriska sällskap har under en följd
av år givit ut böcker som på olika sätt belyst stiftets historia. I föreningens stadgar står det att vi
”har till uppgift att väcka och främja intresset för
kyrkohistoriska studier och forskning rörande
Skara stift, samt att i mån av möjlighet understödja studier och forskning i detta ämne.”
Den statuten kan vi säga har blivit uppfylld med råge. Mer än 80
WLWODUKDUKLWWLOOVJLYLWVXWRFKÀHUlUSnYlJ'HWWDKDUHQGDVWYDULW
möjligt genom stort engagemang, gott samarbete med forskare
RFKVNULEHQWHUVDPWÀLWLJDDQV|NQLQJDURFKNRQWDNWHUPHG¿QDQ
VLlUHU )OHUD DY GH IRUVNDUH VRP ELGUDJLW PHG DUWLNODU WLOO VNULIW
serien har också medverkat som föredragshållare på sällskapets
årsmöten eller deltagit i montern på bokmässan i Göteborg.
8QGHUERNPlVVDQL*|WHERUJÀDJJDUYLVlUVNLOWI|UQnJUDDYGH
VHQDVWXWJLYQDE|FNHUQD6HPHULQIRUPDWLRQSnVLGDQ+lUI|O
MHUQXHQNRPSOHWWOLVWD|YHUGHE|FNHUVRPIRUWIDUDQGH¿QQVLODJHU
Övriga titlar redovisas i slutet av artikeln.
Så här många titlar
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under 20 års tid.
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(QJOLVKYHUVLRQ-DQHW)DLUZHDWKHU
,6%1
6YHQR-DFRELERNVDPODUHQELVNRSHQ
WHRORJHQ(QERNRFKN\UNRKLVWRULVN
VWXGLH 0LWGHXWVFKHU=XVDPPHQIDVVXQJ 
2WIULHG&]DLND
,6%1
0DULDYl[WHULIRONWURQ5RWZD+HUXOIV
GRWWHU,6%1
)|UYDOWDUHDY*XGVEURNLJDQnG
Minensteckningar över präster i Skara stift
.DUO(ULN7\VN
,6%1
6RPVSLQGHOQLQlWHW.ULVWLQD/DXUHQV
GRWWHUDY$VSHQlVlWWHQ&HQWUXPLVLQHJHQ
VOlNWNUHWV$JQHWD&RQGUDGL0DWWVVRQ
,6%1

En av de forskare som har medverkat i såväl skriftserien som vid sällskapets
nUVP|WHlU7HROGU6WLQD)DOOEHUJ6XQGPDUN8SSVDODXQLYHUVLWHW+lUWDODU
hon om spår av medeltida vallfart i Skara stift och människors drivkrafter
inför pilgrimsvandringen.

+DTXLQ6SHJHOHQDQWRORJL
5HG-RKQQ\+DJEHUJ
,6%1
6NDUDVWLIWnU5HG-RKQQ\+DJ
EHUJ,6%1
78. Gunno Brynolphi Blutherus. Jehova
juvante concio synodalis. Red. Johnny
+DJEHUJ,6%1
9lJHQPRWEHNlQQHOVHQSHUVSHNWLY
på organisation, bekännelsebildning och
IURPKHWVOLYFD5HGPDUWLQ
%HUQWVRQ,6%1
80. Den heliga pilgrimsfärden. Lars Skytte.
Översättning Johnny Strand.
,QOHGQLQJ0DJQXV1\PDQ
,6%1
9DGGRPSURVWHQL6NDUD¿FNK|UD
Berättelsen om Ingrid av Skänninge. HB
+DPPDU,6%1




82. Skrivare i det medeltida Sverige.
3HU$[HO:LNWRUVVRQ
,6%1

5HJLVWHUWLOO%UHYLDULXP6FDUHQVH
&KULVWHU3DKOPEODG
,6%1
.\UNDQVI|UHPnOEHVNULYDQGHOH[LNRQ
Göteborgs universitet. Institutionen för
NXOWXUYnUG5HG&KDUORWWD+DQQHU1RUG
VWUDQG,6%1
85. Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor.
Robin Gullbrandsson. 2015.
,6%1
11

Slutsålt!

-lUSnV(WWSDVWRUDWRFKGHVVSUlVWHUXQGHUnU0DUNXV+DJEHUJ
,6%1

”Slut på förlaget” behöver inte betyda att boken
inte går att få tag i. Hör efter på www.antikvariat.se.

)|UHJnQJDUH0LQQHVWHFNQLQJDUI|U6NDUDVWLIW5HG%HQJW27
6M|JUHQ,6%1;

6NDUDVWLIWJHQRPnU,6%1

cWHUEOLFNDUIUnQSUHGLNVWRORFKDNWHUGlFN%HQJW6FKDQW]
,6%1

)OlPVOlWWJHQRPHWWKDOYWVHNHO/HQQDUW)UDQFN
,6%1

6NULYDUHLGHWPHGHOWLGD6NDUDVWLIW3HU$[HO:LNWRUVVRQ
,6%1

*XQQDU:HQQHUEHUJ5HG%HQJW:DKOVWU|P -RKQQ\+DJEHUJ
,6%1

)RONXQJDURFK.RUVULGGDUH%R-7KHXWHQEHUJ
,6%1

.ULVWXVJUDYHQSn.LQQHNXOOH&DUO+HQULN0DUWOLQJ
,6%1

6N|YGHVROGDWKHP%HQJW/DUVVRQ
,6%1

6RPJUHQHQYLVVQDU+%+DPPDU,6%1

*U\QLQJVOMXV.DUO(ULN7\VN,6%1

9. Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift. Roland Rahn. 2002.
,6%1;

6WD(OLQDY6N|YGH6YHQ(ULN3HUQOHU,6%1

+HOLJD%LUJLWWDRFK9lVWHUJ|WODQG5HG-RKQQ\+DJEHUJ
,6%1
12. Från den Heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i
)RUVKHPRFK9lVWUD7XQKHP%R-7KHXWHQEHUJ,6%1
%ODQGEDURQHURFKEROVMHYLNHU*XQQDU6FKDQW]EHUlWWDUPLQQHQIUnQVLWWOLY
VRPDJURQRPRFKSUlVWL%DOWLNXP,6%1
%LVNRSHQRFK7|UQWDJJHQ5HG-RKQQ\+DJEHUJ
,6%1
6N\PQLQJVODQG.DUO(ULN7\VN,6%1

/LYHWVVOXWRFKVLVWDYLODQ0DUJDUHWKD6ZHGEHUJ $QLWD&DUOVVRQ
,6%1
.ORVWHURFKNORVWHUOLYLGHWPHGHOWLGD6NDUDVWLIW5HG-RKQQ\+DJEHUJ
,6%1
0HOODQOLOMDQRFKVM|EODGHW,,%R7KHXWHQEHUJ
,6%1
7XVHQnULJWDUY5RELQ*XOEUDQGVVRQ,6%1
0HOODQOLOMDQRFKVM|EODGHW,,,%R7KHXWHQEHUJ
,6%1

Besök vår monter på bokmässan 24-27 september 2015!
Program i monter D02:20
Fredag 25 september kl kl 11-13, 15-17
Kyrkans föremål
&KDUORWWD+DQQHU1RUGVWUDQGIUnQ,QVWLWXWLRQHQI|U.XOWXU
YnUGSn*|WHERUJVXQLYHUVLWHW¿QQVSnSODWVI|UDWWVYDUD
SnIUnJRURPGHWQ\DOH[LNRQHWRPN\UNDQVI|UHPnO

D

Lördag 26 september kl 11-13, 15-17
9DGGRPSURVWHQIUnQ6NDUD¿FNK|UD
- Berättelsen om Ingrid av Skänninge
Författaren och förre domprosten i Skara HB Hammar
signerar sin nya bok.

Tusenårstävling varje dag - vinn en bok!
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Köp böcker till mässpriser!

9DUMHGDJ¿QQVHQQ\IUnJDDWWVYDUDSnXUVWLIWHWVULND
historia. Dragning sker kl 15.00 och vinsten kan
avhämtas före stängningsdags.

Skara stift 1000 år
Haquin Spegel
Mariaväxter i folktron

Vill du uppleva Bokmässan inifrån?

Öppettider för mässan

9LV|NHULQWUHVVHUDGHPHGOHPPDUVRPJlUQDYLOOVWnLVlOO
skapets monter under bokmässan. När detta skrivs är det
enstaka pass kvar. Du kan också anmäla intresse att stå som
UHVHUYLnUHOOHUGHOWDJDLERNPlVVDQ0DLOD+HOHQD
helena.schon@telia.com.

Främst för branschbesökare
Torsdag 09.00–18.00. Fredag 09.00–14.00
För alla:
)UHGDJ±/|UGDJ±6|QGDJ±
,QIRUPDWLRQRPELOMHWWSULVHUPPZZZERNPDVVDQVH

100,-/st

Biskop Hjalmar Danells herdabrev

Hjalmar Danell, född 1860, utnämndes till biskop i Skara den
7 juli 1905 och vigdes den 20 augusti i Uppsala domkyrka av
ärkebiskop J. A. Ekman. Dessförinnan hade han sedan 1897
varit professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Där
hade han tidigare blivit docent på en avhandling med titeln
Albrecht Ritschls lära om synden (1892). Samma år som han
vigdes till biskop publicerades hans Vår ställning som själasörjare - Herdabrev till prästerskapet samt till läroverks- och seminarielärare i Skara stift.
Danells herdabrev är föredömligt kortfattat och koncentrerat. Om sig själv ordar han inte särskilt mycket, och han nämner endast något litet om sina föregångare. Han går därför
nästan direkt till det ämne han valt för sitt brev, nämligen själavården, som han betraktar som själva centrum i den prästerliga tjänsten. Han erkänner dock att han själv har en bristande
erfarenhet av den praktiska själavården, eftersom han under
sitt hittillsvarande liv inte har haft någon större anledning att
syssla med den.
När man läser detta måste man minnas att Danell använder
ordet själavård på det traditionella sättet, om vården av själens eviga väl. Han skriver innan själavårdsbegreppet fått en
alltför psykologisk och terapeutisk slagsida, som tenderat att i
praktiken helt göra den äldre förståelsen obsolet och därmed
också ur kristen synpunkt irrelevant.
Det är några förutsättningar för själavården och det faktum
att den bör prägla alla de viktigare grenarna i kyrkans arbete
som Danell särskilt ställer i fokus.
Den första förutsättningen handlar om att en präst bör vårda sin egen själ. Denna själ är unik och helt oersättlig. Liksom
det är varje människas plikt att ta vård om sin själ, är det också
prästens. Det är just genom sin själ som prästen kommer i
kontakt med de själar som han är satt att ta hand om. Den är
prästens redskap framför andra.
Kanske finns det anledning att åter låta det själsbegrepp
Danell utgår från komma till heders. Det handlar inte bara
om personligheten som sådan utan om den personlighet som
formas i umgänget med det gudomliga, vars bärare den är

och alltmer kan komma att bli. Utan denna evighetsdimension kan man inte heller förstå vad själavård är för något.
Men själslivet är utsatt för många allvarliga faror. Med andra
människor delar prästen de faror själen är utsatt för i såväl
medgång som motgång. När man dagligen ägnar sig åt heliga
ting finns det en stor risk att sinnet förslösas, som han uttrycker det. Det är lätt att man blir avtrubbad. De ord man till
exempel använder i predikan kan få något av jargong över sig.
Denna slentrianmässighet som Danell nämner gränsar till
det som de klassiska dödssynderna talar om som acedia. Det är
och förblir något alltför påtagligt i den prästerliga vardagen.
Det kan säkert många församlingsbor som lyssnat till söndagens predikningar vittna om.
Botemedlet finner prästen, säger Danell, i att personligen
beröras och leva i helighetens värld, av det ord som är livets,
Jesus Kristus. Dessutom bör han fördjupa sig i dopets nåd och
mycket oftare än som är vanligt söka sig till den heliga nattvarden. På så sätt kan själva ämbetet med alla dess handlingar
bli en gåva som ger prästen näring och som han sedan kan
förmedla till andra.
Om man här vill följa Danell, skulle man kunna säga att
prästen i första hand bör se sina ämbetshandlingar som en
hjälp på sin egen salighets väg. Det kan förefalla som att en
präst som inte predikar för sig själv inte predikar för någon.
Men det finns också andra faror som han har gemensamt
med andra människor. En sådan är fattigdomen, eftersom
präster ofta kämpar med ekonomin. En präst kan komma i
beroendeförhållande till sina församlingsbor och det inskränker hans möjligheter att stå fri och förkunna utan att ta ovidkommande hänsyn. Här är hjälpen sparsamhet, försiktighet
och försakelse, men framför allt tron på den himmelske Faderns försyn, även om inte heller det är utan svårighet. Försyntron måste vara grundad på en visshet om att vi fått våra
synders förlåtelse genom Jesus Kristus. Gud gör också verkligen under med en människa och styr både naturkrafterna
och historien, något som blir klart för den som ser det genom
den uppenbarelse vi får i Jesus Kristus.
Att detta i viss mån tillhör en svunnen tid är uppenbart.
Idag är nog faran den rakt motsatta. Genom en tvetydig facklig kamp har präster och andra ämbetsinnehavare fått minst
sagt ekonomiskt drägliga förhållanden i jämförelse med en
del andra som de nog i evangeliets anda borde jämföra sig
med. Men de beroendeförhållanden som kan uppstå torde
vara oavhängiga om de har med just fattigdom att göra eller
inte. Friheten från sådana är under alla omständigheter ett
ideal.
Vissa yttre förhållanden blir särskilt smärtsamma för just
prästen, hävdar Danell. Dit hör först och främst smärtan över
den egna församlingens synder, brister, osunda andlighet eller
likgiltighet. Det kan leda till missmod och just den likgiltighet som är en av dess orsaker. Det kan också skapa bitterhet i
sinnet och köttslighet i polemik och bestraffning. De blir inte
heller mindre av att utomstående inte förstår dem eller talar
ringaktande om dem.
Om fattigdomsargumentet är sant i en tid, är nog detta sant
i alla tider. Inte minst i dag, i en kyrka som inte sällan styrs
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av politiskt valda, där antalet aktiva astronomiskt understiger
antalet tillhöriga och där de anställda inte sällan ser sitt arbete
som något som uteslutande hör vardagen till. Om det är något man idag hör från präster är det just uttryck för denna
smärta, som inte alla försök till skönmålning kan ta död på.
För att använda ett annat språkbruk: Risken är att kyrkan har
permanentat en struktur som automatiskt leder till att dessa
själens faror onödigtvis ökar i styrka
En annan fara ligger i beröringen med åskådningar som
direkt eller indirekt förnekar den kristna tron. Mest smärtsamt är detta då det rör sig om sådant som gör anspråk på att
vara kristet och alldeles särskilt evangeliskt utan att i själva
verket vara det. Prästen kan då drabbas av anfäktning, komma
i tvivelsmål om sin egen såväl som om andras salighet. När
motståndare fordrar att Jesus Kristus, den uppståndne Frälsare,
och hans försoning skall undanröjas och den undergörande
Guden förvandlas till enbart en tanke hos oss, ”då kan ingen
kristen själasörjare, som också vill hafva sin egen arma själ
frälsad, längre gifva sitt bifall”. Men genom tilltalande dräkt
och lockande toner kan detta få prästen att uppleva en själanöd som med Guds hjälp måste övervinnas.
Att detta idag är en krass verklighet i en kyrka, där till och
med de högsta dignitärerna ser Gud som endast en mänsklig
tanke, gör det inte lättare att vara präst.
En andra förutsättning som Danell inte bedömer som
oundgängligen nödvändig men som en präst ändå behöver,
är att för egen del ha en själasörjare. Vänskap kan, när den
är som bäst, utgöra inkörsporten till en ömsesidig själavård.
Men en präst kan också behöva hjälp av en ämbetsbroder
med den bekännelse och avlösning som hör till bikten. Den
förödmjukelse som ligger däri att vi för en annan blottar vår
svaghet och synd, kan skapa barmhärtighet hos oss som själasörjare utan att därför förta skärpan. Den förlåtelse vi får del
av genom en annans förmedling kan ge styrka åt den syndaförlåtelse vi i vår tur ger vidare till andra.
Danell övergår sedan att tala om den pastorala karaktär som
bör känneteckna alla prästens viktigare arbetsgrenar. Här behandlas den enskilda själavården, predikan, konfirmand- och
ungdomsarbetet, diakonverksamheten, hednamissionen, skolorna, prästens studier och umgänge med andra människor.
Den enskilda själavården utgör en ovärderlig kraftkälla för
både individen och församlingen. Men det krävs både uthållighet och tålamod av själasörjare, inte minst då denne inte
alltid blir så flitigt uppsökt. Detta tålamod stärker prästen i
hans egenskap att vara herde för sin församling.
Det är beundransvärt att se hur Danell låter de svårigheter
prästen ställs inför bli en del av dennas egen själavård och
uppbyggelse.
Också predikan skall vara själavårdande, dock inte genom att
man gör avkall på undervisningen, som är en av dess främsta
uppgifter. Det finns nämligen en troskunskap, ett trosvetande
och en troslära, menar Danell. Men allt skall genomsyras av
kärlek och omsorg. I en riktig pastoral predikan ställs åhöraren inför Gud i Jesus Kristus och genom en sådan predikan
ges syndernas förlåtelse eller binds människan i sin synd. Den
predikan som blir verkligt själavårdande anpassar sig också
naturligt på ett sätt som gör att den kan tas emot av dem som
lyssnar. Det är svårt men inte omöjligt att tala till tidens människor, så att de grips och rörs i sina hjärtan, ”nämligen dem
14

bland dessa som verkligen vilja komma till sanningen”. Men
detta måste ske utan att man prutar på den sanning, ”som gör
fri och stark och salig”.
Det är välgörande att Danell inte ger avkall på själva läromomentet och inte ser någon konstlad motsättning mellan
tro och vetande. I den meningen att tron inte skulle innebära
ett försanthållande.
I slutet av sitt herdabrev påpekar Danell att finns en farligare fiende till kyrkan än det öppna hatet mot kristen tro.
Det är den förfalskade kristendomen som stödjer sig på en
deistisk teologi och till och med försöker bemäktiga sig prediko- och lärostolar. Den optimism som inte märker denna
fara är grundfalsk och ödesdiger. Den vill gärna framstå som
liberal men i själva verket kränker den de kristnas heligaste
erfarenheter och röjer så småningom på flera sätt sin despotiska karaktär.
Det är inte utan att Danell här kommit det profetiska nära.
Att denna attityd idag har slagit ut i full blom kanske inte
hade förvånat honom. Just detta att mycket av den kristna
tro som idag kommit på modet i vårt land är så oförenligt
med den djupa erfarenhet som kristna i alla tider har gjort,
har visat sig och kommer alltmer att visa sig få ytterst negativa följder för kyrkans överlevnad. Att despotin ökar behöver
man inte tvivla om, när man ser all den intolerans mot den
nedärvda tron som frodas i just toleransens namn och rent
diktatoriska åtgärder vidtas för att tysta den.
Vad är det då för präster Danell vill ha? Ja, kyrkan har inte
behov av lata och fega tjänare, än mindre av äresjuka. De
skall i stället vara hängivna och offerdugliga (obs), ”som på
ödmjukhetens saliga väg lärt sig och alltmer lära sig himmelsk
frimodighet”.
Bättre kan det väl inte sägas. Frågan är om det svarar mot de
ideal som idag predikas. Att de står i överensstämmelse med
vad kyrkan har lärt genom tiderna är uppenbart. Det är bara
att välja. Men valet är svårt.
Efter att ha läst detta förnämliga herdabrev kan man konstatera att den förment bristande själavårdserfarenhet Danell
hänvisar till knappast har påverkat hans skarpsyn, när han dissekerar själavårdens inre egenskaper. Tänk om sentida herdabrevsskribenter kunde ta lärdom av detta!
Karl-Erik Tysk

Hjalmar Danell enligt teckning av Albert Engström i
Strix 1902
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UNIK UTGÅVA OM SVENSKA MEDELTIDA SKRIVARE
Den 10 september levereras från tryckeriet bokverket Skrivare i det medeltida Sverige.Utgåvan
omfattar totalt 2022 sidor i fyra gediget bundna volymer!
Författaren, professor em. i nordiska språk, Per-Axel Wiktorsson, påbörjade redan under 1990-talet
insamlandet av det material som nu utges. Han utgår från tanken att en tydlig bild av skriftens historia kräver att man tar reda på vilka personer som har varit aktiva som skrivare under olika epoker.
Under åren har flera förtjänstfulla arbeten över skriftens utveckling publicerats och många forskare
har gjort viktiga insatser. I utgåvan lämnas en kritisk översikt och sammanställning av de resultat
som har presenterats och den vill också utöka framställningen med nytt material.
De olika medeltida skrivarna, kända och okända kvinnor och män, träder fram ur historiens dunkel genom sina texter, skrivstilar och uttrycksätt. Totalt handlar det om 935 medeltida skrivare (till
namnet kända, och ett axplock ur de anonyma skrivarnas skara).
I varje del presenteras skrivarna i artiklar och med ett skriftprov i bilddokumentation. De allra
flesta dokumenten är återgivna i färg.
Ett flertal register hjälper läsaren att snabbt hitta bland det stora antalet skrivare.
Författaren Per-Axel Wiktorsson är en av vårt lands främsta kännare av medeltida skrivare!
Utgivningsförlag är Skara stiftshistoriska sällskap som genom generösa anslag från stiftelser och
fonder nu kan erbjuda verket till det mycket förmånliga priset av 550 kronor för samtliga volymer!
Frakt tillkommer.
Beställningar kan göras till
www.skarastiftshistoriska.nu
eller
jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se
eller
Johnny Hagberg 0510-48 52 15
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Carl Wilhelm Pettersson - en gotlänning i Husaby

Kyrkan i Husaby är som bekant dekorerad med målningar
från medeltiden. Den vita puts som dolde dem knackades
bort 1901. De medeltida målningarna restaurerades och
kompletterades med nya. De täcker nu valv och murar. Ett
och annat om deras öden kan kanske vara av intresse.
Först några allmänna synpunkter. En kyrkas målningar placerades inte på måfå. I varje fall under senmedeltiden förefaller de ha målats upp efter ett genomtänkt program, där varje
scen hade sin uppgift som en del i helheten. Den vanliga
ordningsföljden mellan bilderna hade målaren troligen markerat i sitt skissblock. För de bibliska berättelserna var ordningen tämligen självklar. I andra fall kan det ha funnits lokala
önskemål, exempelvis att framhäva särskilt omtyckta helgon.
Ibland förefaller konstnären ha fått fria händer att fylla ut ett
tomrum som han behagade. Ibland hade troligen präst och
församling inte godkänt om de vetat i förväg hur motivet
skulle se ut.
De bildningsambitioner som efter boktryckarkonstens
upptäckt kom att prägla samhället fick så småningom sina
följder för kyrkornas målningar. Kyrkorummet med den lovsjungande och tillbedjande gudstjänstförsamlingen uppfattades alltmera som en skolsal med lärare och åhörare. Kyrkorummet vitkalkades, i regel i början av 1800-talet, på initiativ
av ”upplysta” präster.
Mot slutet av århundradet blev smaken en annan. Driftiga
präster ville nu låta knacka bort den vita överkalkningen i
sina kyrkor och låta de medeltida målningarna komma till
heders igen. En av dem var prosten och kyrkoherden Magnus
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Årén (1842-1927) i Husaby.
Den restaurering prosten tog initiativet till genomfördes
åren 1900-1902. Husaby kyrka består från öster räknat av absid och kor, triumfbåge, långhus täckt av två kryssvalv samt
tornparti. I samband med att man lagade sprickor i murarna
lät man knacka fram de medeltida målningarna. På väggarna
återgavs personer i stort format, i valven personer och scener
inom cirkelrunda fält. Sådana rundlar med figurer förekom i
andra kyrkor och daterades där till 1400-talet.
För framtagningen av målningarna anlitades Carl Wilhelm
Pettersson (1866-1954) från Stockholm. Han var gotlänning.
I flera av öns kyrkor fanns medeltida kalkmålningar, som
konsthistorikerna i brist på känd konstnär tillskrev ”Passionsmästaren”. Som född i Ronehamn hade Pettersson som barn
kunnat glädja sig åt de medeltida glasmålningarna i Rone
kyrka. I Stockholm utbildade han sig till konservator och
blev mycket anlitad. 1899 engagerades han vid återställande
av Dalhems kyrka på Gotland i ”medeltida” skick. Arbetet
genomfördes under det följande årtiondet med stöd av en
riksomfattande insamling, där också kung Oscar II givit bidrag. Det var därför en av samtiden uppskattad person som
prosten i Husaby anlitade.
När den vita kalkputs som täckte de medeltida målningarna knackats bort konstaterade prost och konservator att
målningarna under tidernas lopp blivit bleka i färgen. Man
kom därför överens om att färgerna borde ”uphjelpas”, vilket
också skedde. Eftersom syftet med arbetet var att förstärka
kyrkans karaktär av andaktsrum kompletterade man de äldre

målningarna med nya, i koret med apostlarna Petrus och Paulus.
De båda kryssvalven över långhuset var mera problematiska.
De cirkelrunda fälten, sexton i varje valv, var enligt konservatorn så skadade att de inte med säkerhet kunde återställas.
I vissa fall kunde inte ens prosten se vad de skulle föreställa.
Han beskriver dem som ”något vidunderliga, tydande på ett
fabelaktigt och legendariskt innehåll.”
Med det kunnande vi har i dag skulle förmodligen ett och
annat kunna tydas och kompletteras. Kanske skulle det ha
lämnats i ofullständigt skick. Men det bästa man kunde tänka
sig vid förra sekelskiftet var att fylla alla rundlarna med uppbyggliga motiv. På artisten Petterssons förslag fick han måla
profeternas ansikten och namn i rundlarna i valvet närmast
läktaren. Närmast valvhjässan placerade han de större profeterna, Esaias (Jesaja), Jeremias, Hesekiel och Daniel. De tolv
mindre profeterna fyllde ut de återstående tolv medaljongerna.

De vise männens besök

Flykten till Egypten
I det östligaste kryssvalvet illustreras Nya testamentets händelser. De skall läsas från höger till vänster. Scenerna börjar i
den södra valvkappan, ovanför predikstolen, med Marie bebådelse. Den följs av de vise männens tillbedjan, frambärandet
i templet och flykten till Egypten. Sedan fortsätter bildföljden
åt vänster valvet runt. Den avslutas i öster med Kristus som
världsdomare, tronande på regnbågen.
Pettersson målade upp sina bidrag till kyrkans prydande
under ett par månader hösten 1901. Därmed var Husaby
kyrka restaurerad. Nu var den återställd i vad man betraktade
som sitt medeltida skick.
Det berättas att en konsthistoriker kom till Husaby några
år efter restaureringen och gjorde en märklig upptäckt. De
scener han såg i korvalvet var komponerade på exakt samma
sätt som de han tidigare sett i gotländska kyrkor. Saken var
klar. Den gotländske passionsmästaren hade varit verksam i
Husaby kyrka.
Tyvärr var slutsatsen förhastad. Likheten var klar, men förklaringen var en annan. Den gotlänning som varit verksam i

Husaby hette Carl Wilhelm Pettersson. Likheten beror på att
Pettersson också restaurerat flera av passionsmästarens målningar på Gotland. Hans sätt att ”uphjelpa” figurernas teckningar och färger går igen både på Gotland och i Husaby.
Vissa av de nytestamentliga motiven i Husaby är dessutom
direkta kopior av passionsmästarens kompositioner. Det gäller
flera av de bibliska bilder, som Pettersson restaurerade 1896
i Hemse kyrka. Vid de tre vise männens tillbedjan knäböjer
således den främste av de kungarna, både i Hemse och sedan
i Husaby.
Flykten till Egypten är inte återgiven på exakt samma sätt.
Maria med barnet sitter i båda kyrkorna på en åsna, som leds
av Josef. Hos passionsmästaren i Hemse åtföljs jungfru Maria
av en tjänarinna, som bär hennes packning. Jungfru var på
1400-talet en titel, som bara bars av en högättad dam. Man
kunde inte tänka sig att jungfru Maria var utan tjänstefolk,
när hon flydde till Egypten. I bilden i Husaby från 1901 däremot får Maria klara sig utan tjänarinna, kanske av utrymmesbrist.
Carl Wilhelm Pettersson var medveten om att hans åtgärder
i kyrkorna inte var äkta medeltid. I Hemse hittade man på
1940-talet en träplatta i predikstolens ljudtak, där Pettersson
skrivit: ”Menniska! Du som här vandrar, Lär och förstå! Döm
icke för hårdt - om Du kan göra det bättre! Kan Du det
icke - men har större fordringar på konst - Döm ändock
mildt och Betänk - att det blef gjordt i en tid före Din. Wi
har med pietet sökt göra det så som våra förfäder har gjordt.
Ej sökt förbättra det, ej gjordt det efter vår tids fordringar
- Wi hafva lärdt af De gamle och vi värdera Deras verk. Gör
Du det äfven!”
En tid betraktades Petterssons målningar i Husaby som ett
icke önskvärt tillskott till interiören. Ingenting är som bekant
så urmodigt och värt förakt som det som nyss har varit. I
dag har vi förhoppningsvis större möjligheter att uppskatta de
olika århundradenas tillskott till kyrkan i Husaby.
Bengt Stolt
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Stiftshistoriskt symposium i Göteborg 7-8 april 2015

I ett vårfagert Göteborg samlades representanter från de olika
stifts- och kyrkohistoriska sällskapen i Sverige, tillsammans
med intresserade från värdsällskapet till stiftshistoriskt symposium. Detta var det 29 symposiet i ordningen, och det tredje
som hölls i Göteborg.
Vid samlingen i Landsarkivets hörsal hölls välkomsthälsningar av prosten Lars Aldén,Växjö, tillika ordförande i Ledningsgruppen för stiftshistoria och herdaminnesarbete; av
Anders Jarlert, värdsällskapets ordförande; och Ulf Andersson, landsarkivarie. Den senare fick också äran att hålla inledningsanförandet och belyste på ett koncist och finstämt sätt
hur statens arkiv och socknarnas verksamhet hör samman.
”Småkyrkorörelsens uppgång och … ”var rubriken på
biskop Per Eckerdals föredrag, som hade sitt ursprung i biskopens egen avhandling om småkyrkorörelsen, under åren
1946-1970. Biskopen inledde med en genomgång av tiden
som föregick småkyrkorörelsen, och redogjorde för bl a de
utredningar som gjordes angående församlingsindelning och
församlingsstruktur. Han belyste hur Göteborgs stora expansion efter andra världskriget bidrog till den rörelse som benämns just småkyrkorörelsen, och hur man sökte sig andra
vägar, emedan den legala vägen var stängd. Biskopen betonade vikten av att småkyrkorörelsen handlade om att bygga
församling, snarare än att bygga kyrkor, och drog flera paralleller till nutiden, då han menade att relation fortfarande är
det som bygger församling.
Efter detta tänkvärda och innehållsrika föredrag blev det
så dags att efter intagande av eftermiddags kaffe, lyssna till
professor Anders Jarlert, som talade över rubriken: ”Göteborgs stift 350 år – Zacharias Klingius, stridbar teolog och
biskop”. Åhörarna fick en inblick i 1600-talets Göteborg,
i skiftet mellan att vara en superintendentur till att bli ett
biskopsdöme, och dess förste biskop, som blev biskop utan
att vara kyrkoherde i staden. Professor Jarlert berättade om
Klingius bl a att han höll extremt analytiska predikningar, där
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han följde texten minutiöst - varje ord kommenterades, att
han hade ett stort ekonomiskt sinne och ivrade för att sända
nya studenter till universitetet i Lund, och slutligen, ingen
faktiskt vet hur han såg ut. Biskopsporträttet som har funnits
av honom är nu borttaget, eftersom det inte var Klingius själv
som stod modell!
Innan uppbrottet från landsarkivet fick vi så höra om arbetet kring Göteborgs stifts herdaminne, kring vilket Bengt O.
T. Sjögren och Ann-Britt Johansson tillsammans med professor Jarlert talade medryckande. Man berättade bland annat
om prästers ovillighet att förtecknas i ett herdaminne. ”Men
vi tar ju med dem ändå”. Man berättade också om de svar
man fått i samband med ett stort utskick till präster i aktiv
tjänst i slutet av 90-talet ”En del visste inte var de var prästvigda eller vilken dag – eller också trodde de att vi redan
visste det!”
På kvällen befann sig stiftsrepresentanterna och Göteborgssällskapets styrelse inbjudna till middag hos biskopen. Viss
förvirring uppstod då några av deltagarna, som ej härrörde
från Göteborgstrakten, försökte bege sig till Biskopsgården,
vilket naturligtvis inte alls är det samma som Biskopshuset i
Göteborg! Nåväl på kvällen var de alla samlade och middagen hos biskopen var som sig brukar en av symposiets verkliga höjdpunkter, trots att ordförande Lars Aldén i sitt tacktal uttryckte önskan att få slippa komma tillbaka nästa gång
symposiet anordnas i Göteborg! Biskopens egen önskan är
nämligen att biskopshuset skall flyttas närmare domkyrkan än
vad det är beläget idag.
Efter goda möten och en god natts sömn återsamlades symposiet den andra dagen. Då var det dags att besöka den nyrestaurerade, snart 200-års-jubilerande, Domkyrkan. Professor
Jarlert guidade och berättade.
Så vidtog en kort promenad tvärs över gatan, till gamla
biskopshuset, numera L.M. Engströms gymnasium, där rektor
Fredrik Sidenvall tog emot, bjöd på förmiddagskaffe och be-

rättade om husets tillkomst och historia. Bl a fick vi beskåda
en alldeles speciell historisk källa, nämligen den tapet, mera
känd under dess franska namn: Les Sauvages de la mer du
Pacifique, som klädde väggarna, och som härstammar från det
tidiga 1800-talets Frankrike.
Därefter talade TD Ingvar Bengtson om prästbrevsforskningen i dagsläget. Detta har trogna läsare av Medlemsbladet
redan stiftat bekantskap med, då vi i förra numret återfann en
artikel av föreläsaren, som där belyste en av skarabiskoparnas,
nämligen Jesper Swedbergs herdabrev. Jesper Swedberg var
den ende av biskoparna som skrivit ett prästbrev med två
mottagare. I övrigt berättade föreläsaren om det gedigna arbetet att spåra upp prästbreven, som i original bara finns hos
mottagaren. Åtskilliga telefon- och e-postkontakter har tagits för att nå präster och prästvigdas barn och barnbarn, hos
vilka prästbreven kan finnas. Ingvar Bengtsson skickade också

med en efterlysning till Skarasällskapet: Om någon känner till
någon som kan ha ett prästbrev från biskop Keijser, som var
biskop i Skara mellan åren 1895-1905, blir Skarasamlingen
komplett. Vi vidarebefordrar gärna efterlysningen vidare till
vårt medlemsblads läsare! Kontakt kan förmedlas genom styrelsen (se baksidan av Meddelandet).
Så var det dags för Johanna Svensson, som talade om ”Vägen till predikstolen”, med utgångspunkt i ett testimonium
sänt till Zacharias Klingius på 1660-talet. Johanna Svensson
har disputerat i latin i Lund och genom hennes forskning fick
vi följa de tre kandidaterna Kristen Torsson, Kristen Nilsson
och Kristoffer Pålsson på väg till prästämbetet.
Efter mässa i Vasakyrkan vidtog lunch och symposiets slutna
förhandlingar, där alla deltagarna också fick säga ett stort och
varmt tack till Göteborgsällskapets styrelse med professor Jarlert i centrum för ett fint och innehållsrikt symposium!
Lena Maria Olsson Floberg

NYA MEDLEMMAR
Daniel Darelli* Stiftelsen DON
Jan Kristensson*
Daniel Möller
Inga Linden Nilsson
Veronica Pålsson

MULLSJÖ
STOCKHOLM
LUND
GETINGE
SKÖVDE

Sällskapet har nu 1158 medlemmar.
*= Ständig medlem

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
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Medeltida taklag i Skara stifts
kyrkor

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

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan
svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan
valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i
snart tusen år. Dessa konstfärdigt huggna takstolar var en gång
gestaltade som en del av kyrkorummet och kan räknas till
världens äldsta träkonstruktioner i bruk. I denna bok
ges en inblick i en normalt sett fördold värld, de medeltida
taklag som bevarats till våra dagar i Skara stifts kyrkor. Läsare
med intresse för vårt byggda kulturarv kan här ta del av ett
rikt kunskapsmaterial i ord och bild.
Denna bok är en rapport över den inventering av medeltida
kyrkotaklag som Skara stift genomförde 2014–2015. Som ett
led i säkerställandet och utforskningen av detta unika kulturarv har beståndet för första gången kartlagts och sammanställts i en katalog. Ett sextiotal av stiftets medeltida kyrktak
får här en utförlig presentation.
Robin Gullbrandsson (f. 1980) är arkeolog och byggnadsantikvarie. Han har tidigare arbetat inom Skara stifts kyrkoinventering och bland annat skrivit boken ”Tusenårigt arv
– Skara stifts kyrkor”.
Boken omfattar 368 s. Volymen är gediget inbunden, rikt illustrerad och utges i Skara stifsthistoriska sällskaps serie som
nr. 85 Pris: 250 kr
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