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Svenska helgon

Ingen har väl undgått nyheten att Maria Elisabet Hesselblad
(bördig från Fåglavik i Västergötland), av den romersk-katolska kyrkan blev kanoniserad den 5 juni 2016. Det var en stor
dag i Rom då Petersplatsen fylldes av mångtusentals förväntansfulla människor och där många svenskar fanns bland de
församlade.
Det var också en stor dag för Birgittasystrarna i Rom,Vadstena, Djursholm, Falun (och på ett stort antal ytterligare platser i världen) som idag vårdar minnet och den andliga traditionen från heliga Birgitta och Maria Elisabet Hesselblad. I
moderhuset, som ligger i hjärtat av Rom på Piazza Farnese,
avled Birgitta 1373 och Maria Elisabet 1957.
Det är självfallet en stor sak när någon av en kyrka betraktas
som helgon och efterföljansvärd.
I Västergötlands historia träder några kvinnor fram tillhörande denna krets;
Anna av Novgorod (Ingegerd), dotter till Olof Skötkonung,

vördas av den rysk-ortodoxa kyrkan som helgon. Kanske påverkades hon av faderns dop i Husaby i början av 1000-talet?
Hon avled 1050 och ligger begravd i Sofiakatedralen i Kiev.
1164 helgonförklarades Elin (Helena) av Skövde. Med Ärkebiskop Stefan som ombud lyckades biskopen i Skara få påven att godkänna att inget hindrade Elin från att tillhöra helgonens skara och hon kom att vördas som en av de främsta
i vårt land under medeltiden. Förmodligen uppstod staden
Skövde kring Elinsmässan som hölls 31 juli. Hon är också
stadens skyddshelgon.
Skaras store biskop Brynolf Algotsson (död 1317) skrev ett
officium till hennes ära. Detta ingår i det med register utgivna Breviarium Scarense (1498).
Och i år har det alltså tillkommit ytterligare en kvinna i helgonens krets: Maria Elisabet Hesselblad!

Rundkyrkornas berättelse
Conny Johansson, som bor ett stenkast från Skörstorps
rundkyrka, började för ett tiotal år sedan intressera sig för
ämnet rundkyrkor. Efterforskningar på Internet, i litteraturen och på flera resor runt om i Europa har lett till intressanta insikter. Conny berättade om Skörstorps rundkyrkas
okända och berömda släktingar på sällskapets årsmöte i
april vilket här följs upp med en sammanfattande artikel.

Äldre Västgötalagen berättar att det var biskop Bengt den
Gode (ca 1150-1190) som lät bygga rundkyrkorna i Dimbo
och Agnestad. Därmed antar man att även vår lilla pittoreska runda kyrka i Skörstorp, den enda bevarade i Skara stift,
byggdes av samme biskop.
I folkmun har det alltid hetat att kyrkans runda form berodde på att den byggdes som en s.k. försvarskyrka. Flera
exempel på rundkyrkor som säkert haft ett sådant syfte finns
på Bornholm och i Kalmartrakten. Den runda muren är som
bekant en stark konstruktion, motståndskraftig för yttre åverkan. Denna teori behöver inte alls vara felaktig, men utgör inte heller någon fullständig förklaring till den säregna
formen. Teorin har gamla rötter men befästes säkert under
nationalismens och romantikens tidevarv kring förrförra
sekelskiftet. 1911 publicerade antikvarie Hugo Frölén sina
oerhört detaljerade verk – ”Nordens befästa rundkyrkor” och
det var just kyrkan som militär byggnad som fångade Fröléns
intresse.
I samband med att jag i början av 2000-talet tog fram en
ny presentationsfolder på Skörstorps kyrka, ombads antikvarie Barbro Westrin att göra en faktakontroll av texten. Hon
bidrog med en kompletterande tolkning av kyrkans runda
form, en teori som för mig var helt ny. Den väckte nyfikenheten, kittlade fantasin och sporrade mig till att ta reda på
mer – vilket jag här vill dela med mig av.

Skörstorps rundkyrka mellan Falköping och Tidaholm, är öppen för besök varje
dag (dagtid) från 1 maj till sista september. Den 30 september kl 18.00 invigs årets
Mekelsmässofirande på Falbygden just i Skörstorp. Bildvisning om Europas rundkyrkor sker på kvällstid fre/lör och guidningar görs dagtid lör/sön. Målningarna
”Falbygdens försvunna rundkyrkor” visas i församlingsgården hela helgen.

medeltida Skandinavien fanns det alltså drygt ett trettiotal
rundkyrkor! Det underliga är att samtliga är byggda under
en väldigt kort period – andra halvan av 1100-talet. (Voxtorp
utanför Kalmar faller ur ramen en aning och byggdes så sent
som 1240).
Vad var det som startade rundkyrkobyggandet? Vilka herrar byggde dem och varför? Hur såg Skandinavien och Europa ut och vad var det som hade hänt som gjorde att man plötsligt började bygga runda kyrkor och lika plötsligt upphörde?
På kontinenten finns faktiskt även en del äldre rundkyrkor.
Norr om Alperna byggdes några få QÌ 700-talet och framåt
(Marienkirche i Würzburg sägs vara den första kristna kyrkan
som byggdes utanför det tidigare Romerska rikets gränser)
medan man söder om Alperna kan finna ett antal som byggdes fr o m 300–400-talen. Det intressanta är att majoriteten av
de ca 250 rundkyrkorna jag funnit i Europa faktiskt är jämngamla med Skörstorps! De flesta byggdes just på 1100-talet.
Samtidigt som portugiserna byggde sin oerhört vackra och
imponerande klosteranläggning i Tomar (där den runda kyrkan utgör själva smycket), byggde Tempelriddarorden runda
tempel i sina högkvarter i London och Paris. I det väldiga
Tyskromerska riket byggdes minst ett 25-tal rundkyrkor och

Agnestads rundkyrka raserades troligen på 1500-talet. Denna målning visar artikelförfattarens idé till hur kyrka och by en gång kan ha sett ut. Målningen ingår
i en serie om fem – ”Falbygdens försvunna rundkyrkor” som visas i Åsle kyrkas
sommarutställning under juni och juli 2016.

Skörstorps rundkyrka omtalas ibland lite slarvigt som
unik. Faktum är att den har mer än ett par hundra släktingar, vilka ändå är försvinnande få jämfört med de tio- eller
hundratusentals rektangulära medeltida kyrkor som byggdes
i Europa. I Sverige finns åtta bevarade rundkyrkor, i Danmark
sju. Minst lika många är raserade eller bortglömda. Det har
funnits ett par i Norge och en på Orkneyöarna. Totalt i det
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Tempelherreordens stormästare i Portugal skapade 1162 Convento de Cristo i
Tomar. Härifrån leddes det kristna Portugals återerövring av landet från morerna.
Klosteranläggningens pärla är den runda kyrkan med en symbolisk Jesu grav.

de nykristnade ungrarna förfärdigade uppåt ett femtiotal! Allt
detta i samma tidevarv som Bengt den Gode i Skara alltså
beslutar att bygga minst tre runda kyrkor just på Falbygden.
(Ja, minst tre. Det kan nämligen även ha funnits rundkyrkor i
Falekvarna och Bestorp, vilket i så fall ger Falbygden en uppseendeväckande koncentration av rundkyrkor).
Många av Europas rundkyrkor är små, enkla sockenkyrkor
och gravkapell men vissa är berömda pilgrimskyrkor och viktiga slotts- och klosterkyrkor eller kejsares gravkapell. Byggnadstekniskt skiljer de sig givetvis åt men de delar den karakteristiska och ovanliga byggnadsformen och har troligen alla
en gemensam förebild. Det finns en självklar inspirationskälla
och tydlig anledning till varför ett antal medeltida stormän
tog beslut att kyrkan de planerade bygga, skulle bli rund!
Jag fascineras av att försöka se enskilda historiska händelser i större perspektiv. Om man sätter dem i ljuset av övergripande historiska sammanhang kan de leda till en djupare
förståelse – ibland kanske till en riktig aha-känsla. Kanske får
vi svar på våra frågor om rundkyrkorna genom att låta oss
färdas bakåt i tid och rum, varför vi nu låter oss förflyttas till
början av 300-talet.
Konstantin den Store är kejsare i ett Romarrike där den
östra halvan börjar bli viktigare än den västra varför han
flyttar sin huvudstad från Rom till Konstantinopel. Kristen-

I tyska Konstanz, vid Bodensjön, byggde biskop Konrad en rundkyrka, Mauritiuskapelle, år 940 efter att han fullföljt en pilgrimsfärd till Jerusalem. Kyrkan, som i
centrum har en symbolisk grav, kom att bli ett pilgrimsmål för dem som inte hade
råd eller möjlighet att ta sig till Jerusalem. Rundkyrkan byggdes senare ut i form
av Münsterkatedralen.

domen har fått ett så starkt fäste i riket att till och med kejsarmodern, Helena, låter sig döpas. Höjdpunkten i hennes liv
var att hon återfinner Jesu grav i Jerusalem. Kejsare Konstantin, låter givetvis bygga ett rejält minnesmärke på platsen –
inget mindre än en rund kyrka. Tidigare hade både greker
och romare byggt runda mausoléer till minne av viktiga män
(Hadrianus och Augustus i Rom och Galerius i Thessaloniki)
så kanske var det inte så innovativt att kejsaren lät bygga just
ett runt tempel på Jesu grav, dock med den stora skillnaden att
det här ”mausoléet” innehöll en tom grav!
Den Heliga Gravens Rotunda i Jerusalem blev de kommande århundradena givetvis den kristna världens allra
heligaste plats – det självklara pilgrimsmålet. År 638 erövras
Jerusalem av araberna, men då kalifen avstår från att förrätta bön inne i gravkyrkan lyckas man bevara den som just
kyrka och inte moské. Muslimerna i Jerusalem var toleranta

Rundkyrkan i Northampton som kallas ”the Holy Sepulcre/den Heliga Graven”,
byggdes av korsriddaren Simon de Senlis första årtiondet på 1100-talet, direkt
efter hans hemkomst från det första korståget.

och verkar ha låtit de kristna pilgrimerna ha fri tillgång till
de heliga platserna. Pilgrimsrörelsen kan frodas. Runt om i
Europa byggs ett antal runda kyrkor under 600–1000-talen.
Det ligger nära till hands att se sambandet – där den inflytelserike, hemvändande pilgrimen inspirerad av sitt besök i
den Heliga Gravens Rotunda, gärna byggde sig en rund kyrka
på hemmaplan – ett minnesmärke och statussymbol som till
råga på allt symboliserade evigt liv. Höjdpunkten under dessa
århundraden kanske är frankiske/romerske kejsaren Karl den
Stores storslagna gravkyrka i Aachen, som visserligen är åttakantig men som ändå tydligt delar symboliken med de runda
kyrkorna.
På 1000-talet försämrades den politiska stabiliteten i
Mellanöstern. Det blev svårare för de europeiska pilgrimerna att nå fram oskadda till Jerusalem. Kulmen på besvärligheterna inträffade på 1070-talet när staden kom under Seldjukernas kontroll. De verkar inte ha varit lika intresserade av att
få kristna pilgrimer på besök och stängde därför Jerusalems
portar. Naturligtvis leder detta till reaktioner i Europa. År
1095 kallar påven Urban II till stort kyrkomöte i Clermont
där han uppmanar det hela kristna Europa till korståg och att
återerövra Jerusalem. Uppslutningen blir enorm, så mycket
större än vad påven kanske tänkt sig. Det första korståget
attraherar såväl fattig som rik och Jerusalem intas sommaren
1099. Därefter styr europeiska riddare, kungasöner och drottningar flera olika kristna riken i Mellanöstern under närmare
200 år samtidigt som ytterligare minst åtta korståg arrangeras. Historien är grym och religiösa krig kan aldrig försvaras även om det oftast är politiska syften som tar religionen
gisslan. Korstågstiden innebar ökade klyftor mellan västra
Europa och det grekisk-ortodoxa Bysans. Européerna bar sig
illa åt. De härjade och plundrade såväl kristna som muslimska
områden och inledde fruktansvärda judeförföljelser även
hemma i Europa.
Med det konstaterat – låt oss istället fokusera på vad som
skedde kulturellt och religiöst efter Jerusalems erövring, så
förstår vi att banden mellan Europa och Jerusalem nu stärktes. Eftersom den Heliga Gravens Rotunda var skadad av både
jordbävningar och krig blev korsfararnas första och kanske
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främsta uppgift en renovering och återuppbyggnad. 1049
är arbetet klart och den kristna världens allra främsta pilgrimsmål står åter i sin prakt. Trafiken mellan Jerusalem och
riddarnas hemorter runtom i Europa är stor. Guillous böcker
om Arn berättar att även skandinaver och västgötar deltog i
korstågen precis som anglosaxare, franker och ungrare. En
del var enkla bönder eller jordlösa fattiga medan andra var
inflytelserika godsägare, biskopar, riddare och kungasöner.
Och som av en händelse – samtidigt som renoveringsarbetet med rundkyrkan i Jerusalem pågår som bäst samt
under årtiondena efter färdigställandet, ”råkar” rundkyrkobyggandet kulminera runtom i Europa – i Ungern, Tyskland,

Frankrike, England, Portugal, Danmark, Sverige och till och
med på det avlägsna men rika och bördiga Falbygden. Visst
är detta ett samband som är svårt att förklara bort och som
känns så mycket mer inspirerande än att krasst bara konstatera att rundkyrkorna byggdes som försvarskyrkor? Intressant
nog kan de två teorierna kombineras på ett högst naturligt
sätt. Korsriddarna, vare sig de var lokala riddare eller tillhörde
någon av riddarordnarna, var militärer. Det är inte speciellt
långsökt att se sambandet där man gärna kombinerade sitt
”skrytbygge” – en rund kyrka som minner om den egna pilgrimsfärden efter deltagandet i korstågen, med att samtidigt
utrusta byggnaden som försvarsanläggning.
Vem Bengt den Gode var, som lät bygga tre till fem rundkyrkor i sitt stift, får framtida efterforskningar försöka ge
svar på. Han lär ha varit släkt med Erik den Helige, vars far
var engelsman och sägs ha varit korsriddare. Vi vet att Bengt
utrustade både Jäla och Eriksbergs kyrkor med vackra relikskrin (Statens Historiska Museum). Tanken är kittlande – kan
det till och med vara så att Bengt själv var pilgrim och korsriddare? Att han i sin ungdom deltog i återuppbyggandet av
den Heliga Gravens Rotunda och fick med sig ett antal reliker
hem till sitt stift och i så fall efter sin hemkomst belönades
med biskopsstolen? Visst vore det intressant att veta svaren
på dessa frågor?
Conny Johansson, Skörstorp / conny.johansson@lofthouse.se

I kyrkan St Pudenziana i Rom finns en samtida avbildning på Konstantins
rotunda som han lät bygga på Jesu grav i Jerusalem år 335.
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Ett medeltida ciborium från Eggby kyrka

I Eggby kyrka, som idag är en del av Skara pastorat, finns ett
medeltida ciborium från 1400-talet. Ett ciborium – lat. för
”behållare” – är ett av de kärl som används för att förvara det
invigda, välsignade nattvardsbrödet. Ciboriet från Eggby är
tillverkat av mässing, vilket sannolikt är förklaringen till varför det finns kvar. Gustav Vasa var ju annars ytterst benägen
att konfiskera kyrksilver, främst sådant av ädel metall. Mässing
var helt enkelt inte tillräckligt värdefullt, och föremålet i sig
var kungen ointresserad av.
Som framgår av bilderna liknar ciboriet i flera avseenden
en nattvardskalk, men det har lock, i detta fall utformat som
ett tak/torn med tegelpannor. Själva behållaren är sexkantig.
På varje sida avbildas två personer, sammanlagt tolv, nämligen
apostlarna med sina respektive särskilda attribut. Mellan foten
och behållaren sitter en ”nod”. Det finns en del ciborier bevarade från medeltiden, men inte så många – av ovan nämnda
skäl – är kvar i församlingarnas ägo.
Varför behövdes ett ciborium, och vad var dess syfte? Enligt
ortodox, romersk-katolsk och luthersk uppfattning är Kristus
verkligt närvarande i nattvarden. Detta förstås som en närvaro
i gåvorna, inte blott och bart andligen i själva handlingen.
När brödet och vinet har välsignats – eller med ett fint ord:
konsekrerats – är det alltså enligt denna uppfattning bärare av
Kristi kropp och blod, som är verkligt närvarande i gåvorna. De tre stora kyrkotraditionerna har också förstått Kristi
närvaro så att den förblir till dess att gåvorna har ätits eller druckits upp. Det välsignade vinet sparas inte, utan dricks
upp, medan brödet sparas och måste åtskiljas från annat bröd
som ännu inte blivit välsignat. Det kan ske i ett ciborium eller i en annan slags ”behållare”. Någon förändring infördes

inte vid reformationen, utan Laurentius Petri stadgar i sin
Kyrkoordning från 1571 att det konsekrerade ska förvaras i sitt
”beqwemligha rum” (art. 12, s. XXXIX), det vill säga de ska
åtskiljas från det ännu inte invigda.
Markus Hagberg

Felaktiga titlar
I samband med omläggningen av distributionen av vårt
medlemsblad blev det fel i filen för titlar. Det visade sig att
ett antal medlemmar hade begåvats med felaktiga titlar.
Somliga blev glada andra inte!
Redaktionen beklagar detta och hoppas att det blir rätt vid
detta utskick.
5

Stiftshistoriska symposiet i Karlstad

Biskopsgården i Karlstad
Den riksbekanta ”sola i Karlstad” lyste med sin frånvaro när
landets stifts- och kyrkohistoriska sällskap samlades till symposium i stiftsstaden, i början på april månad i år. Men bland
deltagarna lyste återseendets glädje desto klarare, inte minst
då värdstiftet bjöd på ett rikt smörgåsbord av föreläsare och
ämnen. Detta fick åtminstone en av delegaterna att uttryckte
sig sålunda: ”Det är sällan jag lyssnat till så många goda föredrag på en och samma eftermiddag. ”
Först ut var biskop Esbjörn Hagberg som talade om Karlstad stift då och nu. Han påminde oss alla om hur snabbt nuet
blir till ett då, och att vi lever i en tid som snabbt förändras.
Dock, konstaterade biskopen så här i slutet av sin biskopstid,
att förändringar tenderar att gå ganska sakta i Karlstads stift.
Han reflekterade även över pastoratssammanslagningarna och
de förändrade rollerna för såväl kyrkoherdar som biskop.
Biskop Sven Thidevall tog med åhörarna till året 1909, då
DN avskaffade djävulen, och belyste en intressant tid då kyrkans tro och bekännelse lyftes – och kanske rent av omformades – i offentlighetens ljus.
Professor em.Viveka Adelswärd gav oss nästa prov på skicklig talarkonst, då hennes egna efterforskningar blev till stiftshistoria. Hon berättade målande om prästerna Lindegren,
som hon själv härstammar ifrån, Olof, som var hennes farfars
far och komminister i Östra Ämtervik, och Oscar, som sedermera blev kyrkoherde i Bolstad på Dal. Troligen är det Olof
som Selma Lagerlöf porträtterar då hon i Ett barns memoarer
skriver om prästen ”som var vacker jämt, men aldrig så vacker
som när han predikade”, och han kan dessutom – åtminstone
till utseendet – stått som förebild till Gösta Berling.
Teol dr. Margareta Brandby Cöster talade kring ”vad ett
herdaminne kan gömma eller glömma” om prästen Sven
Hector, komminister i Eda och Nyskoga församlingar. Hennes brännande fråga: Vad skriver man om när man skall bevara minnet av stiftets präster – vad gömmer man och vad
glömmer man? –, är en lika aktuell fråga i vår tid. Den präst
som likt Hector av vissa ansågs udda och kontroversiell, omtalas samtidigt av trogna församlingsbor som ”vår präst”, långt
efter dennes död.
På kvällen samlades man traditionsenligt till middag i biskopsgården. Karlstads biskopsgård ligger centralt mitt i sta6

den och är en oas från slutet av 1700-talet. I den stora stadsbranden 1865 var biskopsgården en av de få byggnader som
klarade sig oskadda, men träd på tomten bär fortfarande spår
av eldens härjningar. Inuti den vackra byggnaden möttes sällskapens delegater av ett kärleksfullt mottagande av biskopsparet Hagberg. Tid gavs till trevlig samvaro, samt inte minst för
oss skarastiftare, en glimt av vår gemensamma stiftshistoria, då
vi fick besöka det s k J. A. Eklund- rummet i biskopsgården.
Symposiets andra dag inleddes med mässa i Domkyrkan
varefter domprost em Harry Nyberg entusiastiskt och kunnigt guidade oss i domkyrkans arkitektur och historia. Han
är också huvudförfattare till den bok om Karlstads domkyrka
som kom ut 2012.
Efter en viss förflyttning fortsatte symposiet med föredrag
då hovpredikant Lennart Nilsson talade om ”Marseilles ängel”, Astrid Nilsson från Brunskog. När hon såg det ruskiga
Marseilles, som det begav sig på den tiden, lär hon ha sagt:
Här är min plats på jorden. Hon kom att verka i den franska
staden med ett omfattande socialt arbete i över tjugo år, innan
hon återvände till Värmland.
Sist ut var symposiets värd, fil mag. Carl-Johan Ivarsson,
som redogjorde såväl i ord som bild för en liten del av de
sammanlagt 532 missionshus som finns och har funnits i
Värmland. En del består, andra har sålts, åter andra har rivits,
och ytterligare andra har fått helt andra användningsområden,
som ett glasscafé, som säkerligen är rikt välsignat.
Så avrundades detta, det 30:e symposiet, av symposiets moderator Lars Aldén och med de överläggningar, då de olika
sällskapen fick berätta både om sin bokutgivning och övriga verksamhet. Sist men inte minst hälsade Lundasällskapets
ordförande Anna Minara Ciardi oss alla välkomna till Lund
och nästa års symposium.
Lena Maria Olsson Floberg

Inspirationskälla för handboksförslag?
Ett förslag till ny kyrkohandbok har nyligen skickats ut i
och för remissbehandling. Bland annat har Vitterhetsakademien inkommit med synpunkter. Den menar att några
alternativa formuleringar inte håller att nöta på och ger
som exempel högmässans inledningsord 5: ”Gud är här.
Du är här. Jag är här.Vi är här tillsammans.” Orden anses
snarare lämpade för ett barns aftonbön i hemmet än för
söndagens gemensamma huvudgudstjänst.
Själv undrar jag om avsnittet omedvetet inspirerats av
en trio i spexet Mohrens sista suck. Där sjunger Don Lopez y Infamo, donna Rotunda och Mustapha ben Abel
Guzan, tre gånger var, i tur och ordning: ”Nu är jag här.”
”Nu är du här.” ”Nu är han här,” samt slutligen unisont:
”Nu är vi alla här.”
Bengt Stolt

Fredrik Kjellander och Sune Wiman
På den predikan blev Wiman vald. Barva församling menade
tydligen att han borde komma till dem och lära sig litet mera
om jordbruk.
Till en början behöll Wiman sin vana från studentåren att
sova ut på mornarna. En dag kom en besökande på pastorsexpeditionernas vanliga öppettid på förmiddagen och fann
prästgården låst. Han knackade på. Efter en stunds bultande
öppnades ett fönster i andra våningen, en sömnig Wiman tittade ut och ropade ned till den besökande:
– Tror ni vi har nattlucka på den här pastorsexpeditionen?

Sune Wiman
En titt i medlemsförteckningen för Skara stiftshistoriska sällskap avslöjar att medlemsbladet läses över hela landet. Därför må det vara tillåtet att i raden av Kjellanderiana sticka
emellan med några rader om kyrkoherde Kjellanders samtida
motsvarighet i Strängnäs stift, komministern Sune Wiman
(1896-1987) i Eskilstuna.
Inledningsvis några rader om Sune Wiman! Han var stockholmspojke. Under uppväxttiden lär han omväxlande ha
besökt gudstjänsterna i den av inomkyrklig väckelse präglade Blasieholmskyrkan, den romersk-katolska Sankta Eugenia kyrka, som revs vid 1950-talets omgestaltning av nedre
Norrmalm, och Hedvig Eleonora kyrka när den av engelsk
högkyrklighet inspirerade Elis Schröderheim (1863-1937)
tjänstgjorde. Av allt detta kan man finna spår i hans kommande gärning.
Både Fredrik Kjellander och Sune Wiman var belästa och
beresta präster med ekumenisk utblick. Kjellanders intresse
gällde i stor utsträckning fornkyrkan och de österländska
samfunden, medan Wiman mottagit outplånliga intryck av
Schröderheim och i Sankta Eugenia. Båda sympatiserade på
senare år med
Gunnar Rosendal och hans arbete för ”Kyrklig förnyelse”
och var i olika perioder medlemmar av Societas Sanctæ Birgittæ. De var båda begåvade och slagfärdiga och väl värda en
allvarligare skildring än den som nu följer.
När Sune Wiman blivit präst i Strängnäs stift sökte han ganska snart komministertjänsten i Barva. Det var en ren landsbygdsförsamling utanför Eskilstuna. I sin provpredikan försökte Wiman ställa sig in hos bondebefolkningen genom att
tala om jordbruk. Ett avsnitt av predikan:
- Ingen förnuftig bonde sår på hösten, när allting vissnar
ned och dör. Nej, han sår naturligtvis på våren, när allting
gror och spirar.

Vid den almanacksreform som genomfördes 1901 slopades
flera minnesdagar med anor från medeltiden. Bland dem
var den 28 augusti. Evangeliet var då berättelsen om Johannes döparens halshuggning. Däremot behölls den 24 juni,
”Den helige Johannes döparens dag eller midsommardagen”.
Evangeliet den dagen handlar om Johannes döparens födelse.
När kyrkoåret sedermera kompletterades med ytterligare två
årgångar texter föreskrevs att den tredje årgångens predikotext på midsommardagen skulle vara det gamla evangeliet
från den 28 augusti.
En midsommar medan den här ordningen ännu gällde skulle
Sune Wiman hålla predikan över tredje årgångens högmässotext. Han lär ha inlett sin förkunnelse med följande ord:
– Johannes döparens huvud på ett fat! Är det något att bjuda
en svensk kyrkomenighet till uppbyggelse på midsommardagen?
Svenska kyrkans gudstjänstliv har ju under 1900-talet blivit
allt rikare i sin yttre utformning. Den som bara varit van att
se tidigare generationers präster i svart kappa associerade givetvis förnyelsesträvandena till den romersk-katolska kyrkan.
Både Fredrik Kjellander och Sune Wiman blev under förra
hälften av 1900-talet beskyllda för katolicerande tendenser.
En gång lär en församlingsbo ha tagit upp detta med Wiman
och yttrat sig ungefär så här:
– Pastorn, jag tycker inte om att katolicismen sakta breder ut
sig inom Svenska kyrkan.
Wiman anade att skräcken för katolicismen bara gällde vissa
ännu ovanliga yttre ceremonier och svarade:
– Det gör inte jag heller, men jag törs inte ta det fortare.
Den liturgiska utvecklingen vid mitten av 1900-talet torde ha påmint en och annan om de liturgiska striderna på
1500-talet. Då ville den teologiskt beläste kung Johan III ena
den västerländska kristenheten på nytt. Ett led i detta var att
kungen 1576 skrev en ny högmässoordning, efter pärmarnas
färg kallad Röda boken, och föreskrev att högmässan skulle
firas enligt den. De präster som inte ville använda Röda boken flydde då till hertig Carl, i vars hertigdöme Röda boken
inte användes. Hertigdömet motsvarade ungefär det nutida
Strängnäs stift. Hertigens egen inställning i liturgiska frågor
framgår av att när han sedermera blivit svensk kung under
namnet Carl IX, så försökte han avskaffa bruket av mässhakar
i Svenska kyrkan.
Den liturgiska utvecklingen vid mitten av 1900-talet ansågs
7

ha gått snabbare i det stift där Wiman var verksam än i det
övriga Sverige. När domprosten Per Lundberg i Strängnäs en
gång på 1950-talet skulle skildra den aktuella inställningen i
liturgiska frågor i sitt stift, karakteriserade han läget så:
– Hela Strängnäs stift gör bot för Carl IX.

Breviarium Scarense

När Wiman blev präst i Klosters kyrka i Eskilstuna upptäckte
han att alla hans ämbetsbröder i församlingen hade sina speciella intresseområden i församlingsarbetet. Ingen av dem hade
dock närmare sysslat med liturgik. Wiman ansåg att detta var
en nisch för honom. Han ägde sedan yngre dagar en tysk
handbok för hur en romersk-katolsk präst skall uppträda vid
altartjänsten. Den innehöll efterreformatoriska föreskrifter
som till stora delar avskaffades under andra vatikankonciliet
på 1960-talet. I vissa fall hade de aldrig gällt i Svenska kyrkan.
De anvisningar som Wiman där inhämtade använde han för
att mästra sina svenskkyrkliga ämbetsbröder. Ett exempel på
Wimans kritik efter en morgonmässa: ”I dag steg du upp till
altaret med fel fot, men sen gjorde du bara 13 fel.”
Till att börja med fanns det troligen ämbetsbröder som lyssnade under andaktsfull tystnad. Men med tiden visade sig att
inte ens deras romersk-katolska ämbetsbröder någonsin hört
talas om ”fel fot.” - Wiman var immun mot kritik och fortsatte att sprida sitt liturgiska vetande bland präster och studenter.
Minnen från de latinspråkiga mässor i Sta Eugenia kyrka
som Wiman upplevat ligger troligen bakom en händelse, som
berättats av redaktören för det medlemsblad som läsaren för
ögonblicket håller i sin hand. Denne hörde en gång under
sina uppsalaår Sune Wiman lägga ut texten om varjehanda
ting. Bland annat fick åhörarna veta att man i himmelen talar
latin, enligt vad kyrkofadern Hieronymus uppger. Wimans
slutsats: ”Alla obildade får gå en AMS-kurs innan de kommer
till skärselden.”
Själv träffade jag både Kjellander och Wiman 1944 vid Societas Sanctæ Birgittæ generalkapitel i Vadstena i juli. Jag minns
en solig eftermiddag. Fredrik Kjellander, jag själv och en
handfull andra besökande hade slagit sig ned på en gatuservering och kopplade av. Medan vi satt där kom Sune Wiman
och några andra präster förbi, på väg till Vättern för att ta ett
bad. När de passerade den grupp där vi andra satt frågade en
av dem:
– Skall ni inte gå med och bada?
Vi hade just slagit oss till ro och var inte beredda att omedelbart bryta upp, varför Kjellander ropade ett nej. Men Wiman
gav inte upp utan fortsatte:
– I varje fall du Kjellander kan väl gå med och åtminstone
tvätta fötterna!
Fredrik Kjellander replikerade blixtsnabbt:
– Du skall tvätta din tunga, du Wiman!
Sune Wiman lät Kjellander få sista ordet och försvann tillsammans med de övriga badarna. Det är möjligt att Wiman hade
en känsla av att han i diskussionen med Kjellander hade tagit
sig vatten över huvudet.
Bengt Stolt
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År 1498 trycktes på Georg Stuchs tryckeri i Nürnberg Breviarium Scarense vars utgivare och beställare var biskopen i Skara
Brynolf Gerlaksson (död 1505). Av det okänt antal exemplar
som trycktes återfinns idag endast ett fåtal. Det bäst bevarade
finns i Uppsala universitetsbibliotek.
2011 utgavs ett faksimil genom Missalestiftelsen. Nu är
också registret med inledande kommentarer utgivet För utgåvan svarar docent Christer Pahlmblad i Lund.
Kanonbilden ur breviariet visar den korsfäste på Golgata.
På hans vänstra sida står lärjungen Johannes och jungfru
Maria, genom vars hjärta går ett svärd i enlighet med Lukas
2:35 (”genom din själ skall ett svärd gå”). På högra sidan, vid
korsets fot, knäböjer biskop Gerlaksson i full ornat med sin
frälseätts sexrutade vapensköld. På textremsan ber biskopen:
O Jhu filij Dei miserere mei= O Jesu Guds son förbarma dig
över mig.
Gerlaksson som kallas Brynolf III var en ”doing man” som
färdigställde Läckö, Säckestad, Brunsbo och biskopsborgen i
Husaby. Han såg också till att Brynolf I Algotsson blev skrinlagd i Skara domkyrka 1492 liksom att dennes kanoniseringsakter Vita Brynolphi trycktes.
Utgåvan kostar 450 kr. Med frakt 500 kr. Båda delarna är
gediget inbundna i linneband med omslag. Ett unikt tillfälle
att införskaffa denna utgåva.

Minnesord Lennart Franck

Prosten Lennart Franck, Skara, har gått ur tiden över 92 år
gammal. Han hade ett långt och mycket verksamt liv bakom
sig.
Det är ingen överdrift att säga att Lennart Franck betytt
mycket inom många olika områden i Skara stift och även för
kyrkan på riksnivå. Han kom från en gammal prästsläkt med
fem generationer av präster före honom. När han prästvigdes
1950 och valde att gå till Skara stift var det ingen självklarhet.
Många i släkten Franck hade gjort tjänst som präster i Göteborgs stift. Det fanns dock en anknytning bakåt till Skara
stift genom prosten Benedictus Carlson som var kyrkoherde
i Slöta 1803-33. Tre av hans söner blev präster. En av dem
var Gustaf Wilhelm Carlson som blev kyrkoherde och prost i
Foss i Göteborgs stift.Två av hans söner antog moderns namn
Franck och så kommer det namnet in i släkten. De gick i faderns fotspår och blev också präster i Göteborg stift.
Lennarts far, Gunnar Franck, prästvigdes också för Göteborgs stift. Han valdes 1931 med stor majoritet till kyrkoherde i Grolanda. Man berättade länge om vilket intryck hans
provpredikan gjorde. Gunnar Franck tillträdde tjänsten 1933
och stannade där till 1939 då han blev kyrkoherde i Lyse
i Göteborgs stift. Lyse överfördes sedan till Lysekil och då
blev Gunnar Franck kyrkoherde där och även kontraktsprost.
Barndomsåren i Grolanda kom att betyda mycket för Lennart
och han hade i det längsta kontakt med sina barndomsvänner där. Han kunde berätta att under Berlinolympiaden 1936
ordnade kyrkoherden egna tävlingar i prästgårdens trädgård.
Lennart och hans två bröder, Ingemar och Bertil, var mycket
idrottsintresserade.
Efter studier i Lund och Uppsala var Lennart färdig för
prästvigning och då hade han bestämt sig för att gå till Skara
stift. Prästvigningen som skulle ske söndagen den 11 juni
1950 blev en aning dramatisk. Biskop Gustaf Ljunggren hade
blivit sjuk och låg till sängs i biskopsgården. Det kunde inte
bli tal om att han skulle kunna klara av en prästvigning. Ärkebiskop Erling Eidem hade just gått i pension och fick uppdraget. Den unge prästvigningskandidaten och ärkebiskopen
fick mycket god kontakt med varandra. Lennart blev också
inbjuden att besöka biskop Ljunggren på hans sjukrum och
de båda fick ett förtroligt samtal med varandra.
Nu var det dags för Lennart Franck att åka ut i stiftet som
adjunkt och då fanns makan Barbro, född Heldtander, vid
hans sida. Det blev korta missiv på olika ställen i stiftet. Lennart talade om tiden i Bottnaryd och den egendariske kyrkoherde Tage Löf.

Yngve Rudberg hade nu blivit biskop och han ville gärna
att Lennart skulle komma till Skara som stiftsadjunkt och så
blev det också. Sedan gick färden snart nog till stiftsgården
Flämslätt, där han 1953 blev föreståndare ända fram till pensioneringen 1990. Familjen bodde först i Skara men kom
sedan att bo på Flämslätt under hela Lennarts tjänstetid.
Lennart Franck har skildrat stiftsgårdens historia i boken
”Flämslätt genom ett halvt sekel 1939-89”. Där tas upp
många händelser och personer som betytt mycket för stiftsgården. Bland dessa kan nämnas den originelle och slagfärdige förre gårdsägaren och vaktmästaren Lars Larsson
Lennart Franck har varit outtröttlig i arbetet för Flämslätt.
Till detta bidrog det förtroende som han hade i stiftets församlingar och detta ledde till att de ekonomiska bidragen
strömmade in.
Under Lennart Francks ledning kunde Flämslätt byggas ut
och förnyas på många sätt. Från början hade stiftsgården bara
en enkel matsal och några sovbaracker. Lennart såg till att
gården fick goda administrationslokaler, en bra matsal och så
småningom också kyrka. Stiftsgården har också byggts ut med
hotellstandard och är nu en kursgård som är öppen för olika
sorters verksamhet. Gudstjänstlivet och den andliga verksamheten har alltid varit det viktigaste för Lennart. Det är ingen
tvekan om att han på många sätt satt sin prägel på stiftsgården.
Till detta kommer att Lennart Franck haft mängder med
uppdrag i Skara stift och utanför stiftet. Hans kunnande och
kapacitet har tagits i anspråk på många områden. Han var
bland annat sekreterare i Skara stiftsråd och stiftsting, ordförande i stiftets konfirmandkommitté och ledamot i stiftets
missionsråd.
Lennart var mycket intresserad av hur kyrkan skall nå ut
med sitt budskap. Han var från början med i programverksamheten vid lokalradion i Skövde och har ofta medverkat
med olika program. Han har haft gott stöd i makan Barbro,
som i många år var informationssekreterare i Skara stift.
Konfirmandarbetet har varit en viktig del i arbetet på
Flämslätt. Många minns med glädje och tacksamhet sin konfirmationspräst.
När biskopstjänsten blev ledig vid Helge Brattgårds avgång
1985, var det många som ville ha Lennart Franck som biskop,
och han fick också det tredje förslagsrummet.
Skara stiftshistoriska sällskap startades 1992 och har vuxit
med en omfattande bokutgivning och långt över 1 000 medlemmar.
Lennart Franck har också under en lång tid svarat för utgivningen av minnesteckningar över avlidna präster Han har
skrivit de flesta minnesteckningarna i de fem volymerna med
rubriken ”Föregångare”, som tecknar präster som avlidit
1984-2008. Lennart har fullgjort detta uppdrag med finkänslighet och gott omdöme.
Efter pensioneringen tog han uppdraget att vara ordförande i stiftets emeritiprästförening. Den uppgiften hade han
mellan åren 1991 – 2005. Han har skaffat goda föredragshållare och skapat en god och trivsam stämning vid samlingarna. De sista åren har Lennart Franck bott på Victoriagården
i Skara. Han har noga följt med vad som händer i kyrka stift
och församling.
Nils Hjertén
9

Årsmöte i Varnhem
Utdrag ur ptotokoll vid årsmötet den 9 april 2016, hållet i
Varnhemsgården,Varnhem.
Enl. närvarolistan deltog 34 personer i förhandlingarna.
Före årsmötets början erinrade ordf. Johnny Hagberg om
nyligen avlidne prosten Lennart Franck, och hans stora betydelse för Skara stiftshistoriska sällskap. Lennart Franck var
en av sällskapets grundare och arbetade under en lång följd
av år med stort engagemang för sällskapets bästa.
§ 1.
Sällskapets ordförande prosten Johnny Hagberg hälsade alla
välkomna till årsmötet och förklarade detsamma öppnat.
§ 8.
Sällskapets stadgar § 8, om sällskapets upplösning, stagar
att sällskapets arkivalier då skall överlämnas till Stifts- och
landsbiblioteket i Skara. Då biblioteket inte har möjlighet att
ta emot sällskapets arkivalier, har styrelsen beslutat att föreslå
årsmötet att arkivalierna lämnas fortlöpande till Skaraborgs
Föreningsarkiv i Lidköping och att § 8 justeras i enlighet
härmed.
Beslöt årsmötet i enlighet med styrelsens förslag.
§ 9.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015, hade publicerats i medlemsbladet, och därför kommit till medlemmarnas
kännedom i god tid.
§ 10.
Den ekonomiska redogörelsen för år 2015 hade även denna
publicerats i medlemsbladet och därför hade samtliga närvarande medlemmar i god tid kunnat ta del av redogörelsen.
Kassaförvaltare Margareta Jansson var pga av sjukdom förhindrad i att delta i årsmötet. I hennes ställe kommenterade
Johnny Hagberg redogörelsen och meddelade att ekonomin
för sällskapet är fortsatt god, trots att årsrapporten uppvisar
ett underskott om 12.293:27 kronor.
Beslöt årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen
samt lägga även den ekonomiska redogörelsen till handlingarna.
§ 11.
Då ingen av revisorerna var närvarande, upplästes revisorernas berättelse angående granskningen av 2015 års räkenskaper av Johnny Hagberg.
Revisorerna föreslår i sin berättelse att årsmötet måtte
fastställa balans- och resultaträkningen samt bevilja styrelsen
och dess kassaförvaltare ansvarsfrihet för år 2015.
Beslöt årsmötet att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 12.
I enlighet med revisorernas förslag beslöt årsmötet att bevilja
styrelsen och dess kassaförvaltare ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning.
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§ 13.
Beslöt årsmötet att till ordförande välja Johnny Hagberg i
enlighet med valberedningen förslag.
§ 14.
Beslöt årsmötet att till vice ordförande välja Lena Maria
Olsson Floberg i enlighet med valberedningens förslag.
§ 15.
Beslöt årsmötet att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja
Lisbeth Sjöberg, Markus Hagberg och Bengt P. Gustafsson i
enlighet med valberedningens förslag.
§ 16.
Beslöt årsmötet att till ersättare i styrelsen välja Helena
Långström Schön, Sten-Åke Engdahl och Stellan Wihlstrand
i enlighet med valberedningens förslag.
§ 17.
Beslöt årsmötet att till revisorer välja Ingmar Andhill och
Lars Berg.
§ 18.
Beslöt årsmötet att till ersättare för revisorerna utse Eva
Hermanson och Gert Alnegren.
§ 19.
Beslöt årsmötet att till ledamöter i valberedningen omvälja
prosten Jan Kesker, sammankallande, domprosten Carl Sjögren och socionom Anita Hammar.
§ 20.
Beslöt årsmötet i att medlemsavgiften för år 2017 skall behållas oförändrad, 100:-/år och 750:- för ständig medlem.

§ 21.
Övriga frågor:
….
Informerade Helena Långström Schön om Bok- och biblioteksmässan till hösten och välkomnade flera medhjälpare
och gav de närvarande möjlighet att anmäla sitt intresse.
Informerade Johnny Hagberg om att sällskapets kassaförvaltare Margareta Jansson har begärt att få avsluta sitt uppdrag
som kommer att övertas av revisor Gunnar Wilsson som
tidigare varit en av sällskapets två ordinarie revisorer. Gunnar Wilsson lämnar därför nu detta uppdrag.
Beslöt årsmötet att uppdra åt styrelsen att avtacka Margareta
Jansson på lämpligt sätt.
§ 24.
Tackade ordf. de som deltagit i årsmötet och förklarade
detsamma för avslutat.
Varnhem dag som ovan
Lisbeth Sjöberg, sekreterare

Tack Margareta!!

I samband med årsmötet avgick Margareta Jansson som kassaförvaltare. Margareta har varit både kassör under många år
och vårt sällskaps allt i allo. Hon har nedlagt ett stort antal
timmar på båda med kassan och registerhållning av medlemmar och mycket annat. För detta och all god gemenskap säger
styrelsen ett stort tack.
Välkommen också Gunnar Wilsson som ny kassör och Ulla
Falk som registeransvarig.
Vid det kontituerade mötet beslöts att adjungera antikvarie
Robin Gulbrandsson i styrelsen.

Två möten…

Under tiden 1973-1974 arbetade jag som assistent i Svenska
församlingen i London. Ett mångskiftande och fint år med
många intryck från den tiden som fortfarande har sin betydelse. Inte minst genom fortsatta kontakter med Church of
England.
Men nu var det en helt annan sak på våren 1974 som väcktes till minne när jag via e-post fick en film-snutt när Ingrid
Bergman möter moder Elisabeth Hesselblad i birgittinernas
hus på Piazza Farnese i Rom. Jag kom ihåg hur kyrkoherden
och prosten Sven Evander (d.2015) kallar in mig till sitt arbetsrum och räcker över ett brev: ”Vill du vara snäll och gå
iväg och lämna detta brev till Ingrid Bergman.” Adressen stod
på kuvertet.
Det var inte långt från Oxford street, i Mayfair, som Ingrid
Bergman bodde. Jag gick genast iväg och fann adressen utan
problem och gick upp och ringde på. Efter en liten stund
öppnar Ingrid Bergman dörren iförd morgonrock och ett
huckle på huvudet. Jag säger: ”God dag fru Bergman. Här
är ett brev från kyrkoherde Evander. Varsågod!” Hon svarar:
”Tack!” med ett vänligt leende.
Efteråt kan jag ångra att jag inte hade ett autografblock
med mig. Jag hade väl inte egentligen haft sådant intresse för
film att jag begrep hennes storhet och det kanske hade varit
att bryta mot god etikett att be om en sådan. Ett sådant där
minne från livet.
Ett annat i samma tid var att Alice Babs besökte församlingen då Duke Ellington och hon gav ”Sacred Concert” i Westminster Abbey 24 oktober 1973. Jag predikade den söndagen
över orden på altartavlan i Ulrika Eleonora kyrka ”Gud är
kärleken”. Det stod i bestämd form och inte som i KB 1917.
Efter gudstjänsten tackade Alice Babs för predikan vid
kyrkkaffet där hon sade några ord: ”Det passade så bra med
predikan över altartavlans ord då en av de viktigaste sångerna i ”Sacred concert” är: ”God is a three letter word for
love, and love is a four letter word for God. Tack!” Därefter
överlämnade hon en fribiljett till ”Sacred concert” följande
onsdagskväll som tack.
Jag begrep inte då hur stort detta var och att Duke Ellington skulle dö bara en kort tid efter denna konsert i maj 1974.
Också ett minne för livet. Betydelsefulla för en ung student
som just blivit 20 år.
Leif Nordlander
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Västgötar i psalmboken - XV
I Skara domkyrka fann han sitt andante religioso

Rubriken kommer från skriftställaren Harald Schiller1. Så lyriskt uttrycker han sig om en gestalt han minns från åren
som skaradjäkne på tidigt 1900-tal. Ivar Widéen fyllde från
sin orgelpall ”varje vrå av katedralen med toner”2. Det skedde
inte bara när han spelade vid gudstjänster utan också då han
satt utan åhörare under de höga valven. Den unge djäknen
kunde dröja sig kvar i snålblåsten på Domkyrkoplatsen vid
den stängda domen, Han smög sig nära intill murverket för
att ta till sig de ljuvliga toner som trängde ut.Vågar man tänka
sig att han någon gång fick höra organistens melodi till ”Järvsöpsalmen”, som i psalmboken dateras till 1916? Småningom
kunde djäknen se ”torndörren öppnas och en liten gestalt i
mörk rock och bredskyggig hatt kämpa sig fram genom blåsten och försvinna i en av de små gatorna”3. Nästa dag mötte
han samme man i skolan - en vördad lärare som ”gick fri från
det vanliga gycklet”4. Ivar Widéen fick inte som andra lärare
ens ett öknamn av djäknarna.
Ivar Widéen innehade tjänsten som domkyrkoorganist i ett
halvt sekel, från 1900 till kort före sin död 1951. Kyrkomusikerna hade på den tiden inga pensionsavtal utan fick spela
så länge de orkade. Under sin långa tid i Fru Musicas tjänst
kunde han spela en viktig roll i det västsvenska musiklivet,
både som kyrkomusiker och tonsättare. Han växte in i en
position i Västergötland, om han än alltid var stolt över sitt
småländska ursprung. Sina båda landskap hyllade han genom
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att tonsätta såväl ”Smålandssången” som ”Västgötahymn”.
Ivar Widéen föddes i Bellö socken ett par mil öster om
Eksjö den 21 mars 1871. Där hade han sina anor på fädernet
med mycket musik i inslaget5. På mödernet härstammade han
från södra Östergötland. Hans morfar, Johannes Rydell (18201897) flyttade till Bellö som ”orgelnist” 1854. Han kom då
från Svinhult i Ydre med hustrun Catharina Samuelsdotter
(1819-1892) och dottern Anna Lovisa (1847-1885). I Bellö
blev han en mycket omtyckt skollärare och kantor6. Ivars far
antog namnet Widéen när han skulle utbilda sig till lärare vid
seminariet i Växjö. Carl Gustaf Widéen (1847-1946) återvände efter avslutade studier år 1870 till hemsocknen Bellö som
”orgelnistcandidat” hos Johannes Rydell. Denne blev inte
bara hans lärare utan redan samma år även hans svärfar. Det
blev giftermål med Anna Lovisa, och i Bellö föddes 1871 deras son Ivar. Redan året därpå flyttade den unga familjen till
Järsnäs på småländska höglandet, där Ivars far kom att verka
som skolkantor i drygt fyrtio år7.
Ivar och hans syskon Frithiof (1874-1946) och Linnéa
(1877-1962) verkar ha fått uppleva några lyckliga uppväxtår i
Järsnäs, en socken ”med tretton sjöar och väldiga skogar” där
det var ett nöje att få ”slängmeta” i fiskrika vatten och ströva
runt i Guds fria natur8. De gick i skola för fadern, som av
ekonomiska skäl inte kunde gå med på Ivars önskan att söka
sig till läroverket i Jönköping. Han borde nöja sig med att gå
i samma spår som hans far och morfar hade gått9. Dessa båda
var nämligen redan i Ivars tidiga barndom fullständigt övertygade om att han hade musikaliska gåvor. De kom till synes
då han som konfirmationsgåva inte som de flesta ville ha en
klocka utan önskade sig en flöjt. I musiken ”blev fadern hans
introduktör, morfadern hans vägvisare” säger Harald Schiller10. I tidiga tonår miste Ivar sin mor, vilket också synes ha
bidragit till att han knöts ännu närmare till morföräldrarna i
Bellö.
Redan när Ivar var tolv år började han sin musikaliska
skolning hos morfadern, som ägde en fallenhet för sådan utbildning. Johan Rydell var ”en märklig – impulsiv gubbe,
en blandning av småländsk energi och vek drömmarnatur”11.
Han hade alltid ett par elever som skulle söka till seminariet
i Linköping, till vilket stift Bellö hörde. Ivar lärde sig främst
orgelspel, men en dag tog morfadern med honom till exercisplatsen Ränneslätt för att han skulle få höra regementsmusik12.
Vid femton års ålder kom Ivar till Linköping för att studera
vidare för domkyrkoorganisten Fredrik Thorselius. Efter två
år skulle han och en kamrat avlägga organistexamen. Hans
examinator hade då besök från Stockholm av August Lagergren, lärare i orgelspel vid Musikaliska Akademien. Denne
blev anmodad att lyssna på de duktiga elevernas orgelspel.
Nog var de begåvade, men för unga, muttrade Lagergren.
Dock uppmuntrade han dem att söka in vid Akademien.Tjugofyra sökande tävlade om fyra lediga platser, och när namnen på de antagna kom upp på Akademiens anslagstavla fanns
både Ivar Widéen och hans kamrat bland de lyckliga13. Det
blev ett par intensiva studieår som för Ivar Widéen belönades
med den av organisten A. P. Berg instiftade jetongen till en
skicklig orgelspelare14, Han tog också vara på huvudstadens

rika musikliv. För att klara livhanken måste han ge lektioner. Det kändes deprimerande att ha det så alltför länge. När
ett par organistjänster i landsorten annonserades ut, drog Ivar
Widéen och hans kamrat lott om vilken tjänst de skulle söka.
De blev båda antagna men måste söka dispens då de ännu
var för unga. Inte hyste lärarna vid Akademien särskilt höga
tankar om musikens ställning ute i landet. ”Kommer Widéen
nu till Laholm, så blir det till att komponera i toddy”15 utgöt
sig en skulle komma att sakna en särskilt begåvad elev. Nyårsafton 1892 kom han alltså till Laholm, fjärran från vänner, konserter och operor. Det kunde se ut som att hamna i
dödvatten.
”Laholmsåren äro Ivar Widéens ensamhetsår”16 säger Harald Schiller, men han menar också att de gav honom tillfälle
till samling som för honom kom att innebära genombrott
och seger i hans utveckling som tonsättare. Han bar i sitt väsen en dualism mellan det brusande och livsbejakande å ena
sidan samt det rofyllt drömmande å andra sidan. Intryck från
såväl barndomen som studietiden fick mogna och ”bli som
vårsol för plantan. Den spirar, växer, frodas”17. Då behövde
han ett instrument utöver kyrkorgeln, och han skapade det
i en liten manskör, en dubbelkvartett som kunde turnera i
trakten.
Vid ett sådant besök i Båstad kom en morgon hans vän,
diktarer Fredrik Wetterlund, som knackade på hans fönster
och räckte honom en bok: ”Här är något för dig, särskilt en
dalmarsch”18. När han läste Karlfeldts dikter tyckte han sig inombords höra en melodi tona till ”Dalmarschen”. Många av
dalaskaldens dikter kunde Widéen ge en sångbar melodi. Ett
exempel är ”Serenad” med de kända begynnelseorden ”Tallarnas barr och björkarnas blad”. När Widéen fick en dikt
för sina ögon var det som en sång genast hördes i hans inre.
En recensent skrev om Widéens melodier att ”kompositören
tycks ivrigt och med fördel ha studerat August Söderman”19.
Inte långt från Laholm ligger Skottorp, det gods där en gång
Karl XI:s biläger med den danska prinsessan Ulrika Eleonora
ägde rum år 1680. När Ivar Widéen var verksam i trakten
hette godsägaren Adolf Peter von Möller, känd som politisk
vilde i Första kammaren. Han hade även starka musikaliska
intressen, vilket lade grunden till en vänskap med Widéen. På
Skottorp fanns såväl orgel som konsertflygel, samt ett välförsett musikbibliotek. von Möller älskade operor och bjöd inte
sällan med Widéen till Stockholm, där han fick möjlighet att
återigen gå på Operan. På Skottorp gick de båda vännerna
igenom Wagners senaste verk, också ”Ringen” och ”Parsifal” som ännu inte var utgivna. Den bekantskapen förde Ivar
Widéen in i ”hans andra skaparperiod, den religiösa”20.
Efter åtta år kändes ändå miljön i Laholm trång, och då
han fick veta att tjänsten som domkyrkoorganist i Skara var
ledig, lämnade han in sin ansökan. I advent 1899 fick han
provspela och blev antagen. Med det nya seklet bröt också en
ny epok in i Ivar Widéens livsverk. ”Konfrontationen med en
härlig orgel i en dôm, där varje sten, varje pelare liksom sjöng
evighetens och den Högstes ära, där fädernas sånger tonade
under valven blev av bestämd och genomgripande betydelse
för kompositören. Kyrkomusikens beroende av rummet gick
först nu med all klarhet upp för honom” säger Harald Schiller21. Han menar att ”Skara domkyrka blev för Ivar Widéen
vad en Stradivarius är för den gripne fiolspelaren. I göter-

nas dôm fann han det andante religioso, som genomströmmar han mannaålders vackraste skapelser.”22 Hans son Harald
Widéen uttrycker det så: ”I ett halvt sekel gav Ivar Widéens
personlighet färg åt musiklivet i Skara.”23 Det innebar även
en mer än trettioårig gärning som musiklärare vid läroverket och som dirigent för musiksällskapet. En hjärtesak för
honom var dock tjänsten i domkyrkan. ”Enkel, värdig form,
och inbjudande korthet utmärkte hans preludierande”, menar Harald Widéen, som berättar om hur en trogen lyssnare
en söndag i fastan med beundran kommenterade preludiet
till koralen ”Du bar ditt kors”: ”Har inte farbror Ivar noter
till det preludiet?” Hon fick till svar: ”Hur tror Greta, att det
vore möjligt att i förväg spekulera ut ett preludium till en så
underbar psalm?”24
Under Nathan Söderbloms ledning kom Ivar Widéen åren
1916-21 att verka i en kommitté med kungligt uppdrag att
utarbeta en ny koralbok för Svenska kyrkan. ”Ingen nu levande svensk tondiktare har ett sådant förråd av sköna och
underbara melodier” vittnar Söderblom. Han säger också att
”jag /./ till hugnad för min själ” spelade och sjöng Widéens
melodi till ”Gläns över sjö och strand”25. Den melodin, som
Widéen komponerade 1916, fann dock inte behag för kyrkomötets plenum, då innehållet i vår nuvarande psalmbok
fastställdes. I den koralbok som stadfästes 1939 hittar man fem
koralmelodier, tonsatta av Ivar Widéen.
Av Ivar Widéens koraler återfinns två i den nuvarande
psalmboken från 1986. Den ena, som har nr 512, är kanske
den mest personliga. Det är den melodi som han år 1916 gav
åt ”Järvsöpsalmen” av Johan Olof Wallin, med inledningsorden ”Det ringer till vila”. Det sägs att den till åren komne
ärkebiskopen fick inspiration till den, när han under pågå13

ende visitation år 1838 hörde kyrkklockan tinga till helgsmål.
Widéens mollstämda melodi lyfter fram den rofyllda stämning av både nutid och evighet som Wallin så mästerligt har
fångat. Man vill påstå att den kongeniala föreningen av dikt
och melodi på ett självklart sätt hör till vårt andliga arv. Den
andra melodin som bär Widéens signum låter mer som en
folkvisa. Men det var 1912 som den gamla barnabönen ”Gud
som haver barnen kär” fick sin melodi. Man finner den som
nr 193 i psalmboken; även den har något självklart över sig.
I början av 1910-talet blev Ivar Widéen angagerad i ett för
den tiden typiskt nationellt projekt. ”År 1912 skulle det firas olympiad i Stockholm. Man hade tänkt sig, att körer på
Stadion skulle sjunga sånger från de svenska landskapen”26. Så
berättar Eskil Fall, som från 1949 verkade som kyrkoherde i
Widéens födelseförsamling Bellö. Han visste mycket väl att
”domkyrkoorganisten i Skara Ivar Widéen hade lovat komponera melodin till ” en Smålandssång, ”om ni hittar någon
bra text”. Han fick lov att be sin syster Linnea, gift Andrén, att
prestera den önskade texten. Hon trodde sig inte om att klara
av det, men hon vittnar om att inspirationen kom plötsligt till
”Röd lyser stugan bak hängbjörkens skugga” och ” på några
minuter var Smålandssången född”. Den röda klockarstugan
i Bellö hade varit ett kärt tillhåll för syskonen Widéen; i den
bodde deras morfar Anders, och ”där var något av ett paradis
för syskonen Linnea och Ivar, som inte kom så bra överens
med sin styvmor”. När Ivar fick dikten i sin hand, utbrast han:
”Det här är en bra text, den skall jag sätta melodi till”. Det
här hände i februari 1911, ”och ännu medan han läste texten,
föddes melodin inom honom”27. Sången fick sitt uruppförande i Eksjö kyrka och gjorde omedelbart succé. Bredvid
Bellö kyrka restes 1963 en minnessten med sångens text och
dess tillskapare avbildade på en kopparplatta. I platsens fyra
hörn har man planterat en hängbjörk28.
Det landskap som smålänningen Ivar Widéen blev naturaliserad i fick sin storslagna hyllning av honom, ”komp. 1910
11/6 kl halv 3”29, som han själv noterat om sin och Paul Nilssons ”Västgötahymn”. Den talar djupt in i västgötska hjärtan,
även om såväl tonsättaren som textförfattaren härstammade
från andra landskap, Ivar Widéen från Småland och Paul Nilsson en generation tillbaka från Dalarna. Med fullt fog har
sången som hälsar Västgöta rike sorterats in i hymnens kategori. Den passar väl att ljuda i högtidliga sammanhang. Man
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hade unnat dess upphovsmän att få uppleva det ögonblick, då
den stämdes upp av en kör från Skara domkyrka i Rikssalen
på Stockholms slott, när hertiginnan av Västergötland på sin
18-årsdag blev myndig att som Sveriges kronprinsessa vid behov fungera som landets regent.
Samma år som Västgötahymen komponerades ingick Ivar
Widéen äktenskap. Hans hustru Augusta Carlsson (18781963) kom från Kimstad i Östergötland. I rask följd begåvades makarna med tre barn: först två döttrar, Anna-Lisa född
1910 och Brita född 1911, därefter sonen Harald, född 191230.
Att många smålänningar emigrerade till Norra Amerika
under 1800-talet är välkänt. Ivar Widéens morfar Johannes
Rydell hörde till en syskonskara på åtta, av vilka bara två
pojkar blev kvar i Sverige. Den äldste brodern Anders var
född 1818 och bosatte sig 1855 i Minnesota, där han kom att
heta Andrew Peterson. Han ägnade sig bland mycket annat
åt fruktodling och begärde frön och ympkvistar från sin bror
Johannes i Bellö. För detta viktiga arbete att få fram härdiga
fruktsorter belönades han med priser. Ända till två dagar före
sin död 1898 skrev han dagbok och redogjorde för händelser
i stort och smått på en sorts svengelska. Detta material på
hela 3000 tättskrivna foliosidor skänktes av släktingarna till
ett bibliotek i St Paul, Minnesota. Medan Ivar Widéen bodde
i Laholm kom ett brev till honom från en granne till Andrew
Peterson, som underrättade honom om att hans släkting hade
avlidit31. Man kan säga att då mottog Ivar Widéen det sista
brev från Amerika som hans namne Ivar Moberg har som
boktitel i romansviten om de småländska emigranterna. Andrew Petersons dagböcker var nämligen en rik källa för Moberg att ösa ur. Han tycktes ändå inte veta varifrån dagboksskrivaren kom, men då han i en artikel i Svenska Dagbladet
berättade om den, kunde Ivar Widéen höra av sig till Moberg
och berätta att den småländske emigranten var hans morfars
äldste bror32.
”Som tonsättare var pappa en lycklig amatör”, menar hans
son Harald och tillägger att han förenade ”känsla och ingivelse med formellt kunnande”33. Han uppskattade sin jämnårige
vän Hugo Alfvén och skrev en gång om ett av dennes verk:
”Lycklig du som kan skriva verklig musik”. Svaret från Alfvén
säger inte så lite om båda dessa personligheter: ”Dina rader
/./ beredde mig stor glädje. Det är så sällan en tonsättare har
ett erkännande ord för en kollega. Emil Sjögren hade det –
och Du. Det kommer sig av att er egen musik är så mättad
av skönhet och intensiv känsla, så rik, att han var och Du är
oförmögen att känna avund mot andra tondiktare. Ett varmt
ord från en kollega är mer värdt än alla lagerkransar. – Om
någon skriver verklig musik, är det väl Du, med Din drömfyllda, lyriska fantasi.”34
Ivar Widéen gick ur tiden den 16 mars 1951. På Skärtorsdagen detta år ägde hans jordfästning rum i Skara domkyrka.
Då sjöng kören två av hans verk, ”Saliga äro de döda” ur
Requiem och ”Jordens ord viker” (från hans Elegi). Orgelmusiken var av ett par älskade mästare: J. S. Bach och Aug.
Söderman35. Till sist vågar man med Harald Schiller säga att
Ivar Widéens verk, ”kontentan av hans konstnärliga och personliga väsen” kan ses som ”en strålande hymn i Bachs anda,
född i göternas katedral.”36
Lennart Nordquist
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Gunnel Vallquist hade rötterna i
Vilske-Kleva

Gunnel Vallquist var en känd katolsk kulturpersonlighet.
Hon medarbetade Svenska Dagbladet och i många tidskrifter.
Hon var också ledamot i Bibelkommissionen 1973-80 och
fick professor namn 1981. Hon fick 1982 som erkänsla för sitt
mångfacetterade litterära arbete en plats i Svenska Akademin
på stol nr 13 efter Anders Österling. Gunnel var född 1918
och avled den 11 januari i år. Hon var aktiv in i det sista och
fick också träffa den senaste nobelpristagaren i litteratur Svetlana Aleksijevitj som hon länge förordat att få litteraturpriset.
Hennes far, Gunnar Vallquist, gick den militära banan. Han
gjorde en snabb karriär inom det militära och slutade som
överstelöjtnant. Han avled 1938 och var då bara 46 år. Gunnels farfar, Johan Rikard Vallquist, (1854-1921) var präst i
Skara stift. Han kom från ett folkskollärarhem i Toarp. Han
var mycket uppskattad som präst men fick stanna över 30 år
som komminister i Vilske-Kleva utan att få befordran. Året
före sin död blev han ändå enhälligt vald till kyrkoherde i
pastoratet.
Kulturjournalisten Carl Otto Werkelid har i den katolska
tidskriften Signum gjort ett fint porträtt av Gunnel Vallquist.
Där betonar han att Gunnel hade en vardagsfromhet som var
ett arv efter farfadern.
Det kan också nämnas att Sten Vallquist, en farbror till
Gunnel, gick den juridiska banan och blev häradshövding i
Falköping. På kyrkogården i Vilske-Kleva har släkten Vallquist
sin familjegrav.
Nils Hjertén

I förra medlemsbladet berättade Sören Törnblad kring prinsesskonfirmationerna i Stora Levene.
Så här såg ett Inträdeskort ut i vid konfirmationen av prinsessan Désirée
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Släktforskning och en prästsläkt

Nicolaus Gunnaris gravsten i Ryda kyrka
Min hustru Ewa och jag började släktforska på 1980-talet.
Med den tidens hjälpmedel ”borrade” vi oss sakta ner genom hennes släkt och hamnade så småningom vid prosten
i Flo Gunnarus Nicolai, Ewas mormors mormors mormors
mormors farmors farfar (MM, MM, MM, MM, FM, FF).
Om honom skriver Warholm att han var pastor i Flo 1571
då ”han till Elfsborgs lösen betalte ett lod silver och 12 rdr i
penningar”. Som så många andra ”underskrev han som prost
Upsala mötes beslut 1593”.
Warholm skriver också att Gunnarus Nicolai ”blev begraven i Ås kyrka mittemot altaret”. Enligt ”beskrivning av Ås
kyrka” (1984) var hans gravhäll kyrkans äldsta. Inskriften löd
”Här under hvilar her Gunne fordom prost och kyrkoherde i
Åsen hvilken avsomnade then 13 i aprilis anno 1606”. Enligt
samma beskrivning har gravhällarna från kyrkans golv vid
tidigare renovering satts upp på kyrkans ytterväggar. Vi har
dock ej kunnat återfinna ”her Gunnes” gravhäll.
Gunnar Nilsson, som torde vara hans svenska namn, var
gift med Ingrid Olofsdotter. De hade en dotter gift med kyrkoherden i Ryda Andreas Petri, död 1579, samt en son eller
måg, som efterträdde sin far eller svärfar. Här är Warholm
osäker. Säkert är däremot att sonen Nicolaus Gunnari (Nils
Gunnarsson), född 25/8 1579, så småningom blev pastor i
16

Ryda. Dessförinnan kom han till Skara 1587, där han ”använde möjligaste flit i sina studier till 1591, då en god man,
Bryngel Larsson, en fogde i Småland gjorde honom till uppehälle ett gott bistånd”. 1604 återvände han till Skara och
blev präst 1608. År 1613 befordrades han till kyrkoherde i
Ryda, vilken församling han ”sedan i 44 år i lärdom och leverne förelyste intill sin död 8 nov 1657”. Han blev 79 år. På
Ryda kyrkas yttervägg finns en porträttgravsten uppsatt. Tyvärr har stenen någon gång under årens lopp slagits i 4 bitar
men är nu lagad. Texten är utplånad men lär enligt prosten O
Sundholm (1752 – 1819) haft följande lydelse: ”Under denna
graven ligger Hederlige och vellerde Herr Nils Gunnari, fordom kyrkoherde i Ryda, hvilken avsomnade d. 28 nov 1657
samt hans älskelige och dygdelige Hustru Kristin Matisdotter, hvilken avsomnade den /9 Ber 166-. Gud förläne them
en frögderik uppståndelse”. Över makarna står bokstäverna
NGS resp KMD. Därutöver finns 5 söner (HNS, GNS, HNS,
MNS och BNS) samt 6 döttrar (BND, BND, IND, END,
MND och BND) med på gravstenen. Stenen är beskriven i
Nils Erik Beerståhls licentiatavhandling publicerad i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 1967. Flera av barnen
torde ha dött tidigt, eftersom Warholm endast anger 2 söner och 4 döttrar (se nedan). Nicolaus Gunnari och Kerstin
Matisdotter var min hustru Ewas MM MM MM MM FM
föräldrar.
Deras barn tog namnet Rydhelius. Äldste sonen Johannes
(f 1621) blev lektor i Skara och därefter pastor i Vånga och
prost i Floby 1662. Johannes son Nicolaus blev 1700 Komminister i Vånga men avled samma år. Nästa son Rydhelius,
Mathias, blev pastor i Narva. Dottern Margareta var gift först
med Pet. Myra, komminister i Synnerby, och därefter med
Anders Eneberg, pastor i Hova. Dottern Ingrid Rydhelius var
gift med Ol. Andrei, pastor i Tengene.
Dottern Kerstin slutligen gifte sig med Andreas Erici (Anders Eriksson) som så småningom efterträdde hennes far. Anders var bondson från Lena. Han prästvigdes 1644, var länge
diaconus i Ryda och bodde som sådan på ”tilldelningsstommen”. Först efter svärfaderns död 1657 fick han ”tillåtelse
att flytta in i prästgården och mottaga pastoralvården”. 1659
kallades han enhälligt till sin svärfars efterträdare och erhöll
”kollationsbrev på Ryda pastorat”. Andreas Erici dog 1. jan
1684. Han och hans hustru Kerstin Rydhelius var min hustru
Ewas MM MM MM MM FF och FM. Andreas och Kerstin hade många barn som tog namnet Rydhell. Gunno (se
nedan) pastor i Häggum, Mathias (se nedan) och Catharina
gift med Lars Sedhelius, pastor i Levene.
Äldste sonen Gunno Rydhell prästvigdes 1675 och ”genast
satt till kappelan i Ryda, ehuru konsistoriet ansåg varit att
han ännu någon tid kontinuerat med studierna”. Gunno blev
kyrkoherde i Ryda 1684, ”emedan han har församlingens vocation, tjent der i 10 år och har goda gåvor”. Han dog 1703.
I Ryda kyrka finns ett epitafium över Gunno Rydhell. Han
hade med sina 3 hustrur 6 barn varav en son blev präst och
en dotter gift med en präst.
Gunno Rydhell efterträddes av sin yngre bror Mathias, som
prästvigdes som 20-åring 1682 och ”lärer varit den siste s.k.

djäknepräst bland stiftets kyrkoherdar”. Han blev komminister i Ryda 1682 och kyrkoherde där 1704. Enligt Warholm
var han ”en uppbygglig lärare, som väl skötte sitt ämbete intill
år 1724, då ett uti ögat inkommet flintstycke ådrog honom
svår värk och slutligen gjorde honom alldeles blind”. Mathias
Rydhell dog 1735. Av hans barn blev en son pastor i Yllesstad och en dotter Lena gift med faderns efterträdare Petrus
Theod. Bodholm. Bodholm kom till Ryda redan 1725 och
biträdde sin svärfar under dennes sjukdom för att 1735 bli
kyrkoherde. Bodholms drabbades av en stor sorg, då sonen
Mathias, som av Warholm beskrivs som ”olydig och vanartad”, gick till sjöss och aldrig återvände. Man kan tänka sig
föräldrarnas förtvivlan och böner för sonen
Utöver här ovan nämnda barn till Andreas Erici och Kerstin Rydhelius fanns – enligt Warholm – ytterligare två söner: Johan som blev postmästare i Riga, och Eric som blev
länsman i Barne härad. Dessa två Rydhell tycks vara de första
ättlingarna efter Gunnaris Nicolai, vilka ej blev präster eller
prästfruar. Eric Rydhell var min hustrus MM MM MM MM
F, och med hans far försvinner prästerna bland Ewas anor.
Eric Rydhells dotter blev den första i en rad jordbrukarhustrur, som slutar med Ewas mormor, född i Trässberg 1854.
Därefter kommer mest fruar till tjänstemän.
Man får väl anse som troligt att dessa ”bondmoror” liksom
deras män i många fall varit kyrkligt engagerade. Säkert finns
många kyrkvärdar bland männen. Vid en blick bakåt är det
särskilt två män som ”sticker ut”. Det är Anders Andersson
Handfast i Husaby. Efter lång tjänst som soldat för Husaby
rote vid Kållands kompani av Västgöta-Dals regemente fick
han avsked vid 66 års ålder år 1812. Han beviljades då gratial
(pension). Som gratialist arbetade därefter Anders som kyrkoväktare i Husaby till sin död 1830, alltså i 18 år till 84 års
ålder. Anders Handfast var min hustru Ewas MF MF FF.
Ungefär samtidigt med Handfast levde Per Andersson i
Dåfverud i Millesvik på Värmlands näs. Per var i många år
kyrkvärd och torde ha tjänat Esaias Tegnérs far, som var kyrkoherde i Millesvik. Per Andersson var min hustru Ewas MF
MF FF. Hans dotter Stina hörde till dem som ”vandrade”
över Vänern till Skaraborg, där hon blev piga på en gård i
Saleby. Här träffade hon sin blivande make Johannes Andersson, sonson till Anders Handfast. De blev Ewas MM MM och
MM MF
Den siste (av oss kände) ättlingen till Gunnaris Nicolai som
blev präst dog 1827. Präster från samma släkt tjänstgjorde
alltså i Skara stift från andra hälften av 1500-talet till första hälften av 1800-talet, ca 250 år. Gunnaris ättlingar inom
jordbruket lever däremot vidare och sitter idag på gårdar i
Saleby, Trässberg, Fyrunga, Järpås, Uvered, Hovby och Ås. På
”tjänstemannasidan” fortlever släkten bl.a. genom mina barn,
barnbarn och barnbarns barn.
Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas
Tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.
Rune Morell
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Under 1800-talet utbröt en stor inomkyrklig väckelse. Den
drog fram som en mäktig vårflod genom Skara stift.
En av väckelsens förgrundsgestalter var prästen Mårten
Landahl (1797 – 1858).Till hans gudstjänster sökte sig många
människor. De kunde gå tiotals mil för att få höra ett levande Guds ord. Kyrkan var ofta så fullsatt, att prästen knappast
kunde ta sig fram till altaret. Sommartid kunde också kyrkogården vara full av folk och man öppnade kyrkans fönster, så
att alla skulle kunna höra.
Landahl fick inte bara anhängare utan också motståndare.
Församlingsborna fick inte plats i sin egen kyrka; man var
rädd för att kyrkvandrarna kunde föra med sig smitta. Anmälningarna strömmade in till biskopen och stiftsledningen
och Landahl blev allt mer sedd som en orosstiftare, som måste
stoppas. Därför förflyttades han från den ena församlingen till
den andra. Detta hade dock en motsatt effekt. Som en antändande fackla spred sig väckelsens eld ut över stiftet. Kyrkvandrarna följde efter Landahl.
Författaren anknyter i boken också till vår egen tid. Om de
många gudstjänstbesökarna var ett problem på Mårten Landahls tid, är problemet i dag det motsatta. De stora kyrkorna
besöks oftast endast av ett litet fåtal.
Antalet gudstjänstbesökare är och har alltid varit en dålig mätare på andligheten. Gud har lagt ner evigheten i våra
hjärtan och därför finns det inom oss alla en kompassnål, som
darrande drar sig mot evigheten. De salighetssökande finns
också idag – precis som på Mårten Landahls tid.
Boken omfattar 178 s. och kostar 100 kr vid beställning hos
författaren: Larseric Nyberg Höglunda 1, 542 95 Mariestad.
le.nyberg@telia.com Tel.nr: 0501 405 16
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Biskop Karl-Gunnar Grapes herdabrev
Karl-Gunnar Grape, född 1922, utnämndes till biskop i Skara
1985 och vigdes den 6 oktober i Uppsala domkyrka. Dessförinnan hade han sedan 1976 varit domprost i Skara. Innan
han kom dit tjänstgjorde han alltsedan 1960 som kyrkoherde
i Umeå stadsförsamling och från 1973 också som kontraktsprost i Ume kontrakt. Hans Herdabrev till Skara stift publicerades 1986.
Som valspråk stannade Grape för Audage nobis fidem (Föröka vår tro), ett utomordentligt bibelord och en mycket angelägen bön, som han så riktigt påpekar i brevets slutord. Men
det är samtidigt inte alldeles genomskinligt och det skulle
ha varit värt att fundera närmare över. Det kunde gärna ha
genomsyrat hela texten. Nu uppehåller sig biskopen i stället
inledningsvis vid ett annat bibelord, ”Gläd er alltid i Herren.
Än en gång vill jag säga gläd er.”, också det ett ord med ett
djupt innehåll.
I avsnittet ”I världen men tillhör inte världen” diskuteras
bland annat den spänning som råder mellan kyrkan och världen, särskilt statsmakten, och som i olika tider tagit sig skilda
uttryck. Särskilt ägnas uppmärksamhet åt motsättningen mellan Arthur Engbergs kyrkopolitiska program och den uppfattning som företräddes av teologer som Nathan Söderblom,
Einar Billing och Sam Stadener.
För Engberg var kyrkan identisk med staten organiserad för
religiösa ärenden och han talade hellre om religionsväsendet
än om kyrkan. Principiellt ville Engberg avskaffa kyrkan genom att först sammanslå den kyrkliga kommunen med den
borgerliga, ge rätt till utträde ur statskyrkan, avskaffa kyrkomötet, ta bort bestämmelserna om bekännelsen till den rena
evangeliska läran och göra religionsundervisningen konfessionslös.
Söderblom och Billing menade å sin sida att kyrkan måste
behålla sin egenart som ett kristet trossamfund. Söderblom
tänkte sig snarast en förening mellan kyrka och folk än en
mellan stat och kyrka. Billing betonade kyrkans religiösa
grundkaraktär och dess uppgift att förkunna syndernas förlåtelse.
Även om flera punkter i Engbergs kyrkopolitiska program
genomförts, har ändå Söderbloms och Billings linje segrat,
menar Grape. Det för honom aktuella betänkandet från 1982
års kyrkokommitté visar detta. Kyrkan betraktas där som ett
trossamfund och ett eget rättssubjekt med centrum i ordets
förkunnelse och sakramentens förvaltning.
Kyrkan kommer nu att få helt andra möjligheter att verka
än hon skulle ha haft om Engbergs intentioner hade realiserats. I stället för att vara både i världen och av världen, kan
kyrkan nu förverkliga den bibliska tanken på ”i världen men
inte av världen”.
Biskopen inleder sitt avsnitt med orden ”Kyrkan har sin rot
och sitt ursprung i Bibeln. Där möter Guds uppenbarelse i
Kristus. Här har kyrkan sin upprinnelse.” Det är en något gåtfull formulering, som kanske borde ha preciserats men som
väl här tjänar till att betona just kyrkans gudomliga ursprung
och uppgift.
Det är en smula märkligt att herdabrevets författare inte
vidgar perspektivet och förmår se de faror som trots allt ho18

tade kyrkan med de förslag som så småningom kom att bli
verklighet. Det är inte alldeles självklart att Engbergs kyrkopolitiska program helt har gått i graven. Den utveckling som
skett, där staten i mångt och mycket ersatts av de politiska
partierna torde knappast vara till fördel för kyrkan. I själva
verket har väl till exempel socialdemokratin aldrig gett upp
tanken på att kunna utöva ett avgörande inflytande på kyrkan, något som endast hindras av att partiet inte längre har
den uppslutning som det tidigare gynnats av.
Men Grape är optimist, vilket också visar sig i nästa avsnitt
”Folkligt förankrad självstyrelse”. Det kommer före ”Prästerlig ämbetsförvaltning”, något som är svårbegripligt med
tanke på att kyrkans kristna egenart så tydligt betonats. I detta
ligger säkert en rädsla för att anklagas för att förespråka en
prästkyrka. Men det är trots allt just den prästerliga linjen som
har som huvuduppgift att ta tillvara denna egenart, inte att i
första hand vara ett organ för prästerlig självhävdelse.
Biskopen framhåller att den folkligt förankrade självstyrelsen i kyrkan har ett medeltida ursprung. Att man i Skara stift
i det aktuella remissförfarandet inte velat att församlingarna
skulle förlora sin utdebiteringsrätt, tolkar han som ett utslag
av att tanken på en sådan självstyrelse sitter djupt. Att självstyrelse handlar om makt, vill nog biskopen inte nämna.
Sedan övergår Grape till att beskriva framväxten av det frivilliga församlingsarbetet på såväl lokalplanet som på stiftsplanet och i rikskyrkliga sammanhang. Han talar också om
församlings- och pastoratsförbundet och noterar hur församlingsstyrelselagen betonar att kyrkoråden bär ansvar för att
gudstjänstliv och diakoni fungerar. Han ägnar även uppmärksamhet åt rekryteringen av ledamöter i kyrkoråden och åt
alla dem som på annat sätt är engagerade i församlingarna
men relaterar inte detta till hur rekryteringen ofta sker via
politiska organ.
Det är skickligt att ge en så fördelaktig bild av tillståndet i
kyrkan. Biskopen lyckas helt förbigå det som så tydligt karak-

täriserade 1900-talets utveckling, nämligen den partipolitisering som följde av att kyrkan ställdes under den representativa
demokratins hägn. Den urgamla självstyrelse som han så vältaligt refererar till kanaliserades genom den så kallade kyrkostämman, ett om man så vill demokratiskt organ med helt
annan struktur än vad som senare blev fallet och som visat sig
minst sagt ödesdiger för den kyrkliga identiteten, nämligen
att ett för kyrkan främmande element smugit sig in och lite i
skymundan kunnat verka i den engbergska andan.
Det följande avsnittet ”Den prästerliga ämbetsförvaltningen” är dock, som sig bör, det längsta. Där betonas klart och
entydigt att prästen har ansvar för läran. Men samtidigt säger
han att fasthållandet vid läran inte gäller abstrakta begrepp
utan i stället det faktum att kyrkan är bestämd av gudsuppenbarelsen i Kristus, något som uttrycks i förkunnelsen av Guds
ord och förvaltandet av sakramenten, ett rikt differentierat
uppdrag. En sådan formulering innehåller sprängstoff, som
det hade varit intressant om biskopen hade försökt desarmera. Jag kan emellertid förstå att han inte valde att göra det
i ett kortfattat herdabrev.
I stället koncentrerar Grape sig på prästrekryteringen. Och
uppehåller sig vid sin egen erfarenhet av Kristliga gymnasiströrelsen. För att inspirera unga människor att bli präster
behövs en levande församling och positiva förebilder. Men
präster måste också ha en god arbetsmiljö. Biskopen förfasar sig över att det i framtiden kan finnas präster som går
arbetslösa. Han tar upp några egna exempel på hur det trots
alla problem finns mycket positiva förväntningar på prästen,
också långt utanför de kyrkliga leden.
I en tid av liturgisk väckelse vill Grape påminna om att
både liturgi och predikan är viktiga för kyrkans existens.
Prästen måste därför ge sig tid att arbeta med bibeltexterna,
både de lätta och de svåra. Han vill även visa att predikan inte
är något som kommer i och med reformationen utan att det
också predikades i kyrkan under medeltiden.
Församlingen behandlas i ett särskilt avsnitt. Där diskutera
biskopen frågan om de små och de stora församlingarna och
nämner att det alltsedan medeltiden har förekommit församlingssammanslagningar. Men man måste pröva vilka organisatoriska strukturer man skall förorda utifrån församlingens
grundläggande uppgift. På samma gång måste man undvika
att svepa in de ekonomiska och organisatoriska frågorna i en
förment fromhets dimma. Det finns, menar han, en tydlig
koppling mellan den andliga dimensionen och de praktiskt
vardagsnära problemen om ekonomi och resursfördelning.
Däri har han naturligtvis fullkomligt rätt, liksom när han säger att målet att förkunna ordet och förvalta sakramenten har
betydelse för församlingens storlek och dess ekonomi. Samhörigheten mellan de praktiska och de teologiska frågorna
försöker han fånga i en bild: Fågeln behöver båda sina vingar
för att kunna flyga.
Biskopen skall ha en eloge för att han satt fingret på den
springande, för att inte säga ömma, punkten. Huruvida det
förslag som han redogör för, och som så småningom skulle
bli verklighet, lyckades göra en rätt avvägning, är en helt annan sak. I vissa avseenden ledde sjösättningen av förslaget till
en omedelbar slagsida, nämligen den för svenska kyrkan nästan unika politiseringen, som biskopen håller tyst om, liksom
långt senare så många andra. På andra områden inleddes en

utveckling vars konsekvenser kanske ännu inte helt kan genomskådas. Men kyrkan valde att i flera hänseenden bli en
spegel av samhället.
I avsnittet ”Stiftet” berättar Grape kortfattat om några av
sina företrädare på biskopsstolen i Skara från medeltiden och
framåt. Sedan får förslaget om en ny stiftsorganisation stort
utrymme och biskopen noterar att kyrkokommittén har varit
lyhörd för de synpunkter som kommit in på förslaget. Än en
gång kan han konstatera att kommittén haft en stor förståelse
för kyrkans egenart. Men också detta måste ses mot bakgrunden av vad som följde.
I ett avsnitt behandlas det bekännelsearbete som hade till
uppgift att innehållsligt bestämma begreppet evangelisktlutherskt trossamfund. Där vidgar biskopen detta begrepp till
att gälla inte bara formulerade dokument eller liturgiska trosbekännelser utan gudstjänsten i sin helhet med alla de böcker
som hör till den. Diakoni kan också den betraktas som en
form av bekännelse liksom ekumeniken.

Det råder ibland en slags rädsla i vår kyrka för formulerade
bekännelser. Men jag har svårt att förstå vinsten i att göra begreppet bekännelse så vitt att det till slut tenderar att omfatta
allt. Det leder i förlängningen till att det man säger sig vilja
värna om, läran, inte längre kommer att anses så viktig.
I ”Slutord” aktualiseras något som senare många gånger har
hamnat i fokus. Lite överraskande behandlar Grape en fråga
som blivit aktuell genom att kammarrätten upphävt ett beslut
av domkapitlet i Strängnäs att skilja den präst från ämbetet
som tagit tjänst i en pingstförsamling. Han hävdar det otillfredsställande i att en världslig domstol ingripit i biskopens
och domkapitlets läroövervakande funktion. Domkapitlets
beslut borde inte kunna överklagas, men om detta skulle bli
möjligt, måste det ske inför ett inomkyrkligt organ.
Så har det ju blivit och i vissa fall har det fungerat, men
ingenting garanterar att domkapitlen i sin iver att upprätthålla
vad de anser vara läran, tolkar detta begrepp på ett alltför vitt
eller för den delen alltför trångt sätt. I praktiken har organisatoriska och moraliska frågor kommit att tillmätas större betydelse än de i trängre mening rent läromässiga, då det handlat om att skilja präster från rätten att utöva ämbetet.
De organisatoriska frågorna har en stor plats i detta herdabrev. Det speglar väl både biskopens egna intressen och den
tid i vilket brevet är skrivet, den som dominerades av utredningar och samtal om den blivande förändringen av relationen mellan stat och kyrka och som resulterade i en ny Kyrkoordning. Biskop Karl-Gunnar Grape ser på utvecklingen
med välvilja och hoppas naturligt nog på att den skall komma
kyrkans väsentliga uppgifter till godo. Det är inte hans fel att
det kanske inte har blivit som han från början hade tänkt sig.
Karl-Erik Tysk
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