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Vid två tillfällen under 1700-talet presenterades vid Uppsala 
universitet latinska avhandlingar som beskrev romernas histo-
ria och kultur. Innehåller är på många sätt mycket nedsättande.
Fördomar beskrivs som vetenskapliga fakta vilket resulterat 
i att många av dessa uppfattningar lever kvar i vårt samhälle. 
Samma inställning fi nns ute i Europa. Romernas historia och 
kultur genomsyras av det som kallas antiziganism. 

Skara stiftshistoriska sällskap har nu översatt dessa latinska 
avhandlingar och presenterar dem i en nyutkommen bok 
vars titel är ”...DESSA SYNNERLIGEN OTACKSAMMA 
FRÄMLINGAR...”

Titeln är ett citat ur en av dessa avhandlingar. Översättnin-
garna är gjorda av Johnny Strand.

Varför då ge ut en bok om romerna, deras kultur och his-

”...DESSA SYNNERLIGEN OTACKSAMMA FRÄMLINGAR...”

toria? Kanske för att avhandlingarna är typiska tidsdoku-
ment och innehåller beskrivningar som vid tiden för deras 
utgivningar ansågs vara vederhäftiga. Detta gällde i samhäl-
let, vid akademierna och inom kyrkan. Om avhandlingarnas 
innehåll kan väcka funderingar och ställningstagande mot 
antiziganismen har utgivningen ett berättigande. 

Inledningen är skriven av Elin Strand och Soraya Post.
Erland Sellberg kommenterar i en artikel avhandlingarna 

insatta i en akademisk kultur.
 
Bokens omslag är C. J. Billmarks teckning Uppsala domkyr-

ka, Södra portalen från 1850-talet. Förmodligen första gången 
som en tiggande romsk kvinna  är avbildad. Bilden kunde 
vara tecknad idag!
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Inledning
År 2015 helgonförklarades Elisabeth Hesselblad av påve 
Franciskus. Katolska kyrkan fi ck då sitt andra helgon med 
svenska rötter. Heliga Birgitta, blev helgonförklarad 1391. 

När Hesselblads helgonförklaring tillkännagavs väcktes en 
nyfi kenhet hos mig att ta reda på mer om henne. I min inter-
sektionella jämförelse har jag därför valt att jämföra Elisabeth 
Hesselblad med Heliga Birgitta. Två kvinnor med stor bety-
delse i kyrkohistorien, båda med en koppling till Sverige men 
som levt under olika tidsperioder och förutsättningar.

Intersektionellt perspektiv
Enligt nationalencyklopedins defi nition är ett intersektionellt 
perspektiv ett ”samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till 
att synliggöra specifi ka situationer av förtryck som skapas 
i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön 
och klass.” Begreppet kom först att användas i den antirasis-
tiska feminismen i USA och har senare spridits över världen. 
Grundstenen i detta perspektiv är att människors identiteter 
och erfarenheter påverkar vilken position i samhället man 
har och likaså möjlighet att utöva makt. De identiteter vi har 
och erfarenheter vi bär med oss är inte isolerade från varandra 
utan samspelar och placerar in oss i samhällets hierarki.

Heliga Birgitta
Birgitta Birgersdotter föddes 1303 i Uppland av en förnäm 
familj med släktband till kungen. Som barn fi ck Birgitta lära 
sig läsa och skriva. Hennes uppenbarelser startade tidigt och 
redan som barn sa hon sig ha mött Jesus. Som 13-åring giftes 

hon bort med lagmannen Ulf Gudmarsson och tillsammans 
fi ck de åtta barn. Med Ulf och sina barn levde Birgitta som 
slottsfru på Ulvåsa i Östergötland och familjen tillhörde de 
rikaste i Sverige.

Under hela sitt liv fi ck Birgitta uppenbarelser med bud-
skap från Maria, Jesus och andra helgon. Vid den här tiden 
var det inget ovanligt att folk sade att de hade mystiska syner 
och kontakt med änglar och helgon. Dock var det få som 
blev trodda. Birgitta tillhörde den lilla skara som accepterades 
och istället fi ck en infl ytelserik position tack vare uppenba-
relserna.

Av alla Birgittas uppenbarelser är det vissa som kommit att 
få större betydelse än andra för hennes liv. I en fi ck hon sagt 
till sig att hon valts ut till Guds språkrör i världen och att 
hon skulle bli Kristi brud. En annan viktig uppenbarelse är 
då hon i samtal med Jesus fi ck uppdraget att starta ett kloster 
och även noga beskrivet hur det skulle gå till.  Klostret skulle 
ligga i Vadstena och efter att hon fått ekonomiskt stöd och 
godkännande av kungen var det bara ett tillstånd från påven 
som saknades. Det var dock något som skulle ta lång tid och 
då Birgitta reste till Rom 1349 var det sista gången hon be-
fann sig i Sverige.   

Under sina år i Rom fortsatte Birgitta att få uppenbarelser 
och fl era av dem berörde politiska händelser. I brev till så väl 
kungahuset i Sverige och i Europa som till påven förklarade 
hon vad Gud sagt till henne och vad de borde göra. Birgitta 
var en mycket infl ytelserik kvinna och fi ck gehör för mycket 
av det hon sa. Vid den här tiden befann sig påven inte i Rom 
utan i Avignon, något som Birgitta var kritisk till. I ett försök 
att få tillbaka påven till Rom lade hon upp en plan för detta. 
Det lyckas inte medan Birgitta levde men några år efter hen-
nes död var påven åter tillbaka i Rom. 1370 fi ck Birgitta 
sitt tillstånd från påven att grunda orden Den allra heligaste 
Frälsarens orden, Ordo Sanctissimi Salvatoris. Under sina år i 
Rom bodde Birgitta i huset på Piazza Farnese och där avled 
hon 1373. Året efter sin död togs Birgitta till Vadstena där 
hon idag är begravd. 7 oktober 1391 helgonförklarades hon 
av påven i Rom.

Birgitta fi ck själv aldrig uppleva klostret i Vadstena men då 
det invigdes 1384 var det Birgittas dotter Katarina som blev 
klostrets första föreståndarinna. Under senmedeltiden kom 
klostret att bli ett religiöst och kulturellt centrum i Sverige 
och Birgittinerorden växte och spreds runt om i Europa på 
många olika platser. 1595 tvingades klostret i Vadstena att 
stänga.  

  
Intersektionellt perspektiv på Heliga Birgitta
Studerar vi Birgittas liv genom det intersektionella perspek-
tiv fi nner vi att vissa av hennes identiteter haft större bety-
delse än andra. De två som jag tolkar haft störst påverkan på  
hennes liv är klass och kön. 

Att Birgitta föddes i en av Sveriges rikaste familjer och hade 
de förbindelser som hon hade var med största sannolikhet 
helt avgörande för att hon kunde genomföra det hon gjorde 
under sitt liv. Hon hade alla ekonomiska förutsättningar som 

Heliga Birgitta och Elisabeth Hesselblad 
- en intersektionell jämförelse av två svenska helgon

Skrivande Birgitta. Målning i Dannemora kyrka.
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krävdes och var i nära kontakt med makteliten i landet. Att 
folk lyssnade på Birgitta har med mycket stor sannolikhet att 
göra med hennes socioekonomiska bakgrund. 

Vid den här tiden var kvinnans roll i hemmet och hon hade 
varken någon makt politiskt, ekonomiskt eller inom kyrkan. 
Ser vi till det Birgitta åstadkom är det något utöver det van-
liga för en kvinna på 1300-talet och ser vi till det genomslag 
Birgitta fi ck med sina uppenbarelser inser vi att det var något 
ovanligt för en kvinna. Att Birgitta hävdade att hon var Guds 
språkrör och gav uppmaningar till kungahus och påven hur 
de skulle hantera olika frågor, i ett sådant hierarkiskt samhälle 
som det var på 1300-talet, och dessutom fi ck gehör visar att 
hon var allt annat än en typisk kvinna på 1300-talet. 

Ser vi till de samhällsstrukturer som var på 1300-talet in-
ser vi snabb att Birgitta är ett tydligt exempel på då vi inte 
kan bedöma en person enbart utefter en identitet. I Birgittas 
fall spelar klass stor roll för att hon kunde lyckas så bra som 
hon gjorde som kvinna. Skulle vi titta på Birgitta enbart som 
kvinna blir det en missvisande och ej representativ bild av 
kvinnor på 1300-talet i Sverige. 

Elisabeth Hesselblad
Maria Elisabeth Hesselblad föddes i Fåglavik utanför Herr-
ljunga 1870. Hon var första barnet av totalt 13 st. Fadern var 
lanthandlare och p.g.a. dålig ekonomi fl yttade familjen gan-
ska snart efter Elisabeths födelse till Falun. Elisabeth hade en 
kärleksfull barndom men familjens ekonomiska situation var 
inte bra. Som äldsta barnet fi ck hon ta stort ansvar i hemmet. 
Under hennes barndom var den kristna tron självklar och 
familjen gick troget till kyrkan.

Tiden då Elisabeth växte upp var en tid då levnadsförhål-
landena i Sverige var mycket svåra. Mellan 1860 – 1920 emi-
grerade en femtedel av Sveriges befolkning vilket motsvarade 
en miljon svenskar. En av de som drömde om ett bättre liv 
i Amerika och reste över Atlanten var 17-åriga Elisabeth. I 
New York utbildade hon sig till sjuksköterska och större de-
len av de pengar hon tjänade skickade hon hem till familjen 
i Sverige. Under vistelsen i Amerika fortsatte hon praktisera 
sin tro. Hon sökte sig till olika kyrkor och samfund för att 
fi nna svar på de frågor hon hade. Genom sitt jobb med sjuka 
och döende människor kom hon också i kontakt med olika 
religiösa inriktningar och det berättas speciellt om en katolsk 
kvinna som gjorde extra stort intryck på Elisabeth. I jämfö-
relse med Sverige fanns det i Amerika en stor variation av 
kyrkor och religiösa samfund vid den här tiden vilket gjorde 
att Elisabeth kunde upptäcka samfund som hon tidigare inte 
mött. Under en resa till Europa upplevde Elisabeth en kal-

lelse och började därefter studera den katolska tron allt mer. 
Tillbaka i Amerika sökte hon sig mer och mer till katolska 
sammanhang och 1902 konverterade hon och upptogs i den 
katolska kyrkans fulla gemenskap.    

Året därpå reste Elisabeth till Rom och besökte då Birgit-
tahuset vid Piazza Farnese. Det blev för henne en mycket 
stark upplevelse och i sina anteckningar beskriver hon hur 
hon hörde Guds röst som sa: Det är här jag vill att Du skall 
tjäna mig. Så blev också fallet då Elisabeth 1904 fl yttade in 
i Birgittahuset. Dock var det karmelitsystrar som ägde huset 
och Elisabeth blev novis hos dem.

Även då Elisabeth nu var i Birgittahuset kände hon att hen-
nes kallelse ville längre. Hon ville att Birgittasystrarna åter 
skulle verka i Birgittahuset, att hennes och Birgittas hem-
land skulle omvändas tillbaka till den katolska tron och att 
Birgittasystrarna skulle komma tillbaka till Sverige. Med de 
förutsättningar som fanns kan detta tyckas vara omöjliga am-
bitioner för denna kvinna som var både sjuk, fattig och en-
sam. Sjukdomar var något som förföljde Elisabeth under hela 
hennes liv. Men då hon inte var stark fysiskt var hon desto 
starkare andligt och höll fast vid sin kallelse.

Efter att hennes planer på att åter väcka liv i Birgittineror-
den blivit kända fi ck hon avlägga sina klosterlöften i Birgittas 
anda. När hon senare låg döende bad hon påve Pius X att få 
bli begravd i Birgittasystrarnas dräkt och fi ck godkännande 
för detta. Dock tillfrisknade Elisabeth och fi ck efter det fort-
sätta klä sig i dräkten.  Nu fanns det åter en Birgittasyster i 
Birgittas hus.

Som Birgittasyster bodde hon kvar hos karmeliterna men 
hon jobbade samtidigt för att huset skulle komma till Birgit-
tasystrarnas ägo. Tillsammans med några andra kvinnor bilda-
de hon en kommunitet som bodde i Birgittahuset men efter 
en tid var de tvungna att lämna sitt moderhus. Under fl era år 
huserade de på olika platser i Rom och hela tiden fanns en 
längtan efter att komma tillbaka till huset vid Piazza Farnese. 
Och så skedde också tillslut. 1931 lyckades Elisabeth förvärva 
Birgittahuset som då åter igen var i Birgittasystrarnas ägo.

1923 besökte Elisabeth Sverige för att närvara på 550-års-
jubileet i Vadstens av Heliga Birgittas död. Under samma Sve-
rigebesök öppnade hon också St: Birgittas vilohem i Djurs-
holm. Då det vid den här tiden var förbjudet med kloster i 
Sverige valde hon att kalla det vilohem men de systrar som 
bodde i huset levde ett vita mixta, ett liv som innehöll både 
det kontemplativa och ett aktivt apostolat. Denna förändring 
av det Birgittinska klosterlivet ansåg Elisabeth vara nödvändig 
för att man skulle kunna bedriva sin verksamhet och fi nnas i 
Sverige. Det var en anpassning till tiden och rådande förhål-
landen. 

1935 startades ett vilohem även i Vadstena. De två centrala 
platserna för Birgittinerorden, Vadstena och Rom, bedrev åter 
igen verksamhet i den Heliga Birgittas namn och var i kon-
takt med varandra. Den nya ordensgrenen kom att erkännas 
formellt av kyrkan 1942. Med de förändringar och anpass-
ningar som Elisabeth hade gjort hade den då rätt att kalla sig 
Ordo Sanctissimi Salvatoris som en äkta birgittinsk ordens-
stiftelse.

I jämförelse med sin förebild hade Elisabeth inte samma 
andliga uppenbarelser eller visioner som kommit att känne-
teckna Heliga Birgitta. Något som däremot kommit att för-



4

knippas med Elisabeth är hennes hårda och uppoffrande ar-
bete för sin nästa. Efter andra världskriget uppmärksammades 
hon och belönades för sin insats. Under kriget lät hon judar 
och fl yktingar söka skydd i Birgittahuset och huset fungerade 
även som central för distribution av mat och kläder från Sve-
rige.  Att Elisabeth handlade på det sätt hon gjorde visar prov 
på stort mod och uppoffring för sin nästa.
1957 dör Elisabeth i den heliga Birgittas hus och hennes sista 
år kantades av svår sjukdom. Den 9:e april 2000 saligförklara-
des hon av påve Johannes Paulus II.

Intersektionellt perspektiv på Elisabeth Hesselblad
Av de olika delarna av vår identitet som jämförs i det inter-
sektionella perspektivet fi nner jag vissa mer centrala än andra 
vad gäller Elisabeths historia och liv. De som jag kan se spe-
lade en större roll för henne var kön, klass och religion. 

Elisabeth var kvinna och kring förra sekelskiftet var det 
skillnad på de möjligheter som kvinnor och män hade. Dock 
var detta en tid då en hel del hände. Från att Elisabeth läm-
nade Sverige som 17-åring till att hon kom tillbaka för att 
fi ra 550-årsjubileet av Heliga Birgittas död hade kvinnor fått 
rösträtt i Sverige. Ett viktigt steg i kampen för kvinnors rät-
tigheter och ett mer jämlikt samhälle. 

Att den nya ordensgrenen som Elisabeth grundade bedrev 
apostolisk verksamhet kan också ses som ett tecken på rådan-
de förhållanden under denna tid. Sedan en tid tillbaka var det 
möjligt även för kvinnor att göra det och det kan vara en del 
av den kvinnoemancipation som startade på 1800-talet och 
fortsatte in på 1900-talet. Flera olika parametrar gjorde det 
möjligt för systrarna att ha ett mer utåtriktat arbete och en 
av dem var att kvinnan nu gick mot en friare roll i samhället.

Inom det monastiska livet där det råder egendomsgemen-
skap spelar ekonomiska resurser vanligtvis ingen roll. Men 
i de fall då Elisabeth ville starta upp nya verksamheter och 
köpa Birgittahuset kom pengar ändå att ha betydelse. Då 
hennes egna resurser var knappa kom hon att behöva hjälp 
vilket hon fi ck av bl.a. sin bror.  Även om pengar inte satte 
stopp för någon av Elisabeths planer var det ändå något som 
stundtals var ett bekymmer i hennes liv. 

Den del av Elisabeths identitet som kom att ha störst bety-
delse i hennes liv är i mina ögon hennes religiösa tillhörighet, 
speciellt då vi ser till hennes vilja att återföra Birgittinerorden 
till Sverige. I Sverige såg man vid Elisabeths tid med stor 
skepsis på katolicismen. Det rådde förbud för kloster och när 
Elisabeth och en syster anlände till Sverige i ordensdräkt var 
det första gången det skedde sedan reformationen. Med dessa 
förutsättningar kan vi förstå att det inte var den enklaste upp-
giften hon tog sig an när hon ville starta klosterverksamhet 
i Sverige. Att Elisabeth kallade huset på Djursholm för ett 
vilohem, även om verksamheten var lik den i ett kloster, var 
en anpassning till rådande lagstiftning.

Jämförelse mellan Heliga Birgitta och Elisabeth Hes-
selblad
Ärkebiskopen Nathan Söderblom ska ha sagt att Heliga Bir-
gitta var ”Nordens största kvinna och en av kristenhetens 
största gestalter”. Om Elisabeth Hesselblad skriver Gunilla 
Lindberg ”en av kyrkohistoriens märkligaste kvinnor”. Både 
Heliga Birgitta och Elisabeth Hesselblad har gjort avtryck i 

sin historia och kommit att påverka den långt efter sin livstid. 
Vad har då dessa kvinnor gemensamt och fi nns det något som 
skiljer dem åt? 

Den tydligaste skillnaden mellan dem är förstås tiden då de 
levde. Det hann nästan gå mer än 500 år från det att Birgitta 
dog i Rom tills Elisabeth föddes på västgötaslätten. Dock 
fanns det ändå likheter med hur det såg ut då de levde. Det 
Europa som Birgitta levde i var drabbat av svält, krig och fa-
ror som digerdöden skrämde folk. När Elisabeth föddes hade 
industrialiseringen precis kommit igång, den ekonomiska 
situationen var ytterst svår för många svenskar och många 
drömde om ett liv på andra sidan Atlanten. Religionen var 
central för båda och i svåra tider kunde kyrkan vara förmed-
lare av det hopp som gick att fi nna. 

Hur dessa levnadsförhållanden påverkade Birgitta respek-
tive Elisabeth berodde i stor grad på familjens ekonomiska 
förutsättningar. Elisabeth föddes i en familj med mycket 
knappa resurser medan Birgittas familj tillhörde några av de 
rikaste i hela landet. Trots så pass vitt skilda socioekonomiska 
situationer kom de att avsluta sina liv på liknande sätt, båda 
två i Birgittahuset i Rom på Piazza Farnese. Vem som gjorde 
längst resa för att komma dit är svårt att jämföra då förutsätt-
ningar och tid ser så pass olika ut men det går att se att för 
båda dessa kvinnor var det en förändring mot hur livet såg ut 
när de var unga. 

Det religiösa landskapet hade genomgått en stor förändring 
från Birgittas tid till då Elisabeth levde. Vid slutet av 1200-ta-
let var den katolska kyrkan och påven den ledande kyrkan i 
hela västra Europa. Även Sverige var en del av den katolska 
kyrkan och löd under påven. Med katolicismen som religion 
i sitt hemland var det inga större hinder för Birgitta att starta 
en klosterrörelse. Större hinder mötte Elisabeth på. I det pro-
testantiska Sverige fanns en stor misstänksamhet mot katolska 
kyrkan och dess lära, klosterförbud rådde och att se någon gå 
i ordensdräkt väckte stor uppmärksamhet. Trots de till synes 
svåra förutsättningarna kom Elisabeth ändå att nå stora fram-
gångar med sina ambitioner med Birgittasystrarna. 

Birgittas himmelska uppenbarelser och hennes spiritualitet 
är något som förts vidare och bevarats fram till vår tid. Några 
liknande uppenbarelser eller visioner har inte blivit känt att 
Elisabeth hade. Dock fi nns det en del mer eller mindre mys-
tiska berättelser kopplade till hennes liv, t.ex. att hon drömt 
och sett sig själv stå på torget utanför Birgittahuset i Rom 
och i samband med att Elisabeth föddes var det en äldre dam 
som sa att ”stora prövningar väntar det lilla barnet.”

Den kanske mest självklara saken som kvinnorna har ge-
mensamt är Birgittinerorden. Birgitta är den ursprungliga 
grundaren och Elisabeth väckte liv i den genom att skapa 
en ny gren. Elisabeths vilja var aldrig att skapa en ny orden 
men hon förstod att om det skulle fungera på lång sikt var 
hon tvungen att göra vissa förändringar och anpassningar till 
dagens samhälle och tid. Kärnan från Birgittinerorden fi nns 
kvar men med ett mer aktivt apostolat och en mer centralt 
organiserad styrelseform vilket gör det lättare för ordens med-
lemmar att fl ytta mellan de olika husen. Genom målmedvetet 
arbete och en stark vilja från de båda kvinnorna fi nns Birgit-
tinerorden idag sprid på många olika platser i världen. 

        
  Veronica Pålsson
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Hem till Örslösa

Man kan fråga sig varför jag, som är född i Dalhem på Got-
land och bor i Uppsala, är medlem i Skara stiftshistoriska 
sällskap? Här kommer svaret. Mina rötter på svärdssidan är 
alltigenom västgötska och spåren leder till Skara stift. Min 
släkt benämnes – till exempel i Svenska släktkalendern – of-
tast Göteborgssläkten eftersom medlemmar av släkten gjort 
insatser i den stora västgötametropolen. Men det menar jag 
är oegentligt. Västgötasläkten skall det heta. Vår stamfader var 
kapten i Skaraborgs regemente och stupade 31 augusti 1708 
i en träffning i Polen under Karl XII: s krig där. Han hette 
Ingemar Bengtsson Björck och var bördig från Laske Vedums 
socken nära Herrljunga. Från honom har vi vår släktbibel 
som går i primogenitur och därför förvaras hos min äldre 
bror Johan Blix i Täby. Det är en så kallad rådsbibel – från 
Karl XI: s förmyndarregering med kopparstick av hela rådet 
– och där har sedan alla äldste söner antecknat sina giften och 
sina barn. Björck – ett av Sveriges vanligaste efternamn – är 
alltså också i vårt fall ett knektnamn. Kapten Björcks äldste 
son var Elias Ingmarsson Björck som blev kyrkoherde i Ör-
slösa. 

I den ganska hårt restaurerade kyrkan (1804) fi nns till vän-
ster om altaret bevarat och uppsatt en minnestavla på latin 
över honom. Han blev gammal och dog i Örslösa 1778. Hans 
äldste son blev bryggarålderman i Göteborg och far till pro-
fessor Elias Björck. Denna i sin tur var far till den mer be-
kante biskop Gustaf Daniel Björck född 1804. Det är alltså 
min farfars farfar. Hans äldste son Gustaf Ludvig blev fi losofi e 
doktor i hebreiska och kyrkoherde i Vinberg i Halland. Hans 
äldste son var min farfar, död som vakanskyrkoherde i Gräs-
gård på Öland, där även jag varit komminister en kortare tid. 
Hans äldste son var min fader Carl Gustaf Ingemar Björck, 
som slutade som kyrkoherde i Kristianstad i Skåne. Ja, det var 
vägen från Laske Vedum och Örslösa till i dag på några me-
ningar. Nog skall det heta Västgötasläkten Björck!

Gustaf Björck   

Slagsmålet i Åsle prästgård

I Allhelgonatid 1649 hade kyrkoherden Israel Eliae Fluvi-
ander bjudit till fest. Tillställningen är generös, i synnerhet 
vad gäller dryck. En av de inbjudna är kornetten vid Västgöta 
ryttare, Håkan Lång  från Övertorp i Varvs socken. Herr Is-
rael är en föga fridsam person och han förekommer ofta i 
tingsprotokollen för gärningar som är föga hedrande för en 
person med det kall han har. Någon gång under den märk-
liga allhelgonafestens pokulerande rinner ej blott bägare och 
glas över utan även sinnena. Herr Israel och kornetten Erik 
rådbråkar varandra i ett fylleslagsmål, så hett att den gode 
kornetten sannolikt ej upplevt något liknande under hela sin 
krigsmannabana i Trettioåriga kriget. Han hade där gjort ett 
för en ofrälse vackert men ej ovanligt avancemang: från me-
nig ryttare steg han 1640 till korpral (vid denna tid i kaval-
leriet en underoffi cersgrad) och 1644 hade han blivit kornett, 
den lägsta offi cersgraden.

Trots sin militära bakgrund stod sig Håkan Lång illa i ba-
taljen med sin värd, kyrkoherde Israel. Dennes vapen, först 
ett ölstop som han använde med sådan kraft att det efter en 
stunds slagsmål gick sönder och sedan en ljusstake. Den be-
rusade (sannolikt mycket starkt då han som krigsman ej för-
mådde värja sig mot kyrkoherdens angrepp) kornetten fi ck 
femton stora skador i huvudet varav fyra djupa köttsår samt 
oräkneliga revor och strimmor både i huvudet och på hän-
derna. För denna misshandel av sin gäst dömdes kyrkoherden 
att betala 6 marker böter för varje stort sår och tre marker för 
vart och ett av de mindre.

I början av juli 1655 utskeppas kornetten Hans Lång till-
sammans med sitt regemente, Västgöta ryttare, till Polen. Re-
gementet är 744 man starkt. Västgötarna, som är ett av Karl 
X Gustafs elitregementen, deltar med framgång i bl. a. slagen 
vid Sobota, Bug, Golombo och i det stora tredagarsslaget vid 
Warszava 18-19-20 juli 1656. Kornetten Lång rider runt i 
stora delar av Polen och får också vara med om det äventyr-
liga tåget till Jaroslaw i södra Polen vårvintern 1656. Under 
detta fälttåg sprängdes det ståtliga slottet i Sandomierz av den 
svenska besättningen när polackerna stormade in – med den 
svenska armén på åskådarplats på andra sidan fl oden Weichsel!  

I augusti 1656 ingår Hans Lång i ett detachement samman-
satt ur olika regementen, som för in förnödenheter till det av 
svenskarna besatta Krakow. På återtåget mot norr blir styrkan 
vid Opozno den 24 augusti överfallen av mångdubbelt fl er 
polacker och tatarer som fullständigt ”ruinerar” svenskarna. 
Nästan alla stupar eller tas tillfånga. Västgötarna förlorar alla 
utom ryttaren Nils Jönsson i Rålkered, Solberga som tas till-
fånga men lyckas rymma. Vid Östgöta ryttare tillfångatogs 
ryttaren Jöns Andersson, sannolikt av tatarerna som brukade 
sälja sina krigsfångar som slavar. Den stackars östgötaryttaren 
fördes nämligen till Konstantinopel där han vistades i 11 år 
innan han 1669 fi ck återvända hem.

Beträffande Hans Lång fi nns inga noteringar om vad som 
hände honom vid eller efter striden vid Opozno. Kanske stu-
pade han. Kanske fördes han bort som fånge för att säljas 
på någon tatarisk slavmarknad. Nådde hans öde kyrkoher-
den herr Israel i Åsle? Frågorna får stå öppna men de båda 
trätobröderna i Åsle prästgård 1649 har sin plats i såväl vår 
allmänna som i  Skara stifts historia!

Bengt P. Gustafsson
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Anders Petter Holmström

Den 28 maj 1813 föddes ett gossebarn på Brunnsgården i 
Humla. Barnet fi ck i dopet namnen Anders Petter. De stolta 
föräldrarna var Ellika Bengtsdotter och hennes man i andra 
giftet Nils Jonasson.

I Ellikas första gifte med Pehr Andersson hade hon två 
barn: Anders och Catarina. Pehr avled år 1811 och året efter 
ingick Ellika äktenskap med Nils Jonasson.

Anders Petter hade tydligen ”läshuvud”. Han fi ck börja 
skolan i Skara 1826 och bytte efternamn i samband därmed 
till Holmström. 

Anders Petter Holmström studerade vidare i Uppsala och 
blev student där 1835 och prästvigdes år 1837. Han fl yttade 
till Vänersborg 1842 och redan året därefter blev han såväl 
fängelse- som lasarettspräst i staden. Tio år senare utnämndes 
han till komminister för att år 1855 avlägga pastoralexamen.

År 1862 utnämndes Anders Petter Holmström till kyrko-
herde i Berg och blev Kontraktsprost  år 1876.

1846 ingick Anders Petter äktenskap med Charlotta He-
lena född Krull. De begåvades med sju barn: Augusta, Nils, 
Emilia, Rikard, Axel, Nanny och Anna. Av barnen kan näm-
nas Nils som efter studier och prästvigning blev komminister 
i Skara 1884.  

Ur Skara stifts herdaminnen kan om Anders Petter Holm-
ström nämnas: Anders Petter Holmström utgick från ett all-
mogehem i Humla. Fadern dog innan gossen fyllt sitt första 
år.  Modern uppfödde honom vid Guds ord i allvarlig tukt, 
säger minnestecknaren och berättar hur Holmström redan 
vid 13 års ålder skrev en predikan, som utvisade stor bekant-

skap med Bibeln, vilken han vid denna tid två gånger läst 
igenom. Han synes från tidigaste år allvarlig och gudshängi-
ven samt ha närt håg för studier i och för prästämbetet som 
genus vitas.

Flit och allvar jämte god begåvning beredde honom även 
framgång vid läroverket i Skara. ”Det dröjde ej länge förrän 
hos Holmström visade sig både rot och stam till en kärnkarl” 
betygar en skolkamrat.

Under sin långa tjänstgöring som präst bevisade han sig 
även som en man med kraft och kärna i sig.

Holmström hade en kraftig karaktär. Hade han börjat ett 
arbete, såg han icke längre på vägen utan på målet. Han unna-
de sig sällan någon vila eller förströelse. Rastlöst arbetade han 
i sitt kall och var även i praktiska värv mycket förfaren. Sitt 
boställe skötte han själv och ökade dess areal med nyodlingar.

En viss häftighet i lynnet gav sig nog tillkänna hos Holm-
ström men om han förivrat sig erkände han det ridderligt 
och vann endast så mycket mera respekt och kärlek.

I församlingen var Holmström högt aktad. Som fader och hus-
bonde var han respekterad och älskad. I hemmet rådde god anda 
och ordning. Makan var en utmärkt husmoder och värdinna.

Holmström var till det yttre storvuxen och bred, på gamla 
dar en vördad patriark som ”såg  majestätisk ut”, säger en 
gammal församlingsbo.

Han verkade in i det sista, förkylde sig på en ämbetsresa och 
dog i lunginfl ammation den 20 oktober 1880.

     Pär Johansson

Bergs kyrka
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Här presenteras för första gången två svenska avhandlingar 
från 1700-talet om romernas historia. De är ursprungligen 
skrivna på latin, den lärda världens dåtida språk, i Uppsala, 
1730 respektive 1791. De är unikt centrala i den meningen att 
de utgör de tidigaste kända akade miska texterna om romer i 
Europa. Det är utgivarens förhoppning att texterna ska stim-
ulera till vidare forskning om romsk historieskrivning. 

Bokens titel Dessa synnerligen otacksamma främlingar är häm-
tad från Björckmans avhandling från 1730 och illustrerar om-
givningens världsbild och synen på romer och romsk kultur. 
Antiziganismen, som har en lång historia, har beskrivits som 
en ”socialt accepterad rasism”. Fördomar och okunskap är i 
hög grad levande också i vår tid och his toriska texter som 
dessa blir en viktig del i förståelsen av vad som givit anti-
ziganismen dess näring. 

Översättningen är gjord av docenten i latin Johnny Strand. 
Inledningen är skriven av Elin Strand och EU-parlamenta-
riker Soraya Post. 1700-tals avhandlingarna kom menteras av 
prof. em. Erland Sellberg, idéhistoriker. Redaktör är Johnny 
Hagberg

Boken utges i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie som nr 
86. Den omfattar 80 sidor och är bunden i hårdpärm. 
Pris 150 kr, beställes genom Johnny Hagberg.

Ny bokutgivning Körsbärssommar för längesen

Ett långskepp kom från väster i soligt sommardis
och seglade mot Gammelrikets hamn i laber bris
På hyttdäcket i fören en vandringsbiskop stod
och blickade mot stränderna och Kindabergets jord
Han hade sett den sköna basilikan i Rom,
de vackraste av domerna och  mången helgedom
men aldrig i sin levnad en sådan rikedom
som Kinnekulles sluttningar och fågelbärens blom

I purpurmantel klädd och med mitra och med stav
han kom till Gammelrikets strand med båt på Vänerhav
Han kom som Herrens stridsman men utan lans och svärd
att sprida evangelium och tron till Vänervärld
Från skotskt och iriskt kloster som pilgrimsmissionär
hans uppdrag var att verka i det västra havets sfär
I land med bin och honung han spred ett glädjebud
om frihet, frid och kärlek genom  kristendomens Gud

Han följdes utav präster, av munkar och kanik,
som aldrig sett en bygd så bördig, böljande och rik
De tänkte nog på Skottland, S:t Ninians sköna land,
men minnet tycktes blekna när de skådat Råbäcks strand
Av alla stolta sagor om nord- och sunnanskog,
som sjungits invid eldar, fi ck de aldrig nånsin nog
Legenden om kung Arthur och Glastonburys Graal
berättades en sommarkväll i Kindabergets Sal

Och männen ifrån väster, S:t Patricks gröna land,
de såg hur skär och öar blev till guld i solens brand
De vände sig mot himlen och såg en mäktig syn
hur solens heta strålar vävde trådar upp mot skyn
De såg kristallklart vatten, som kom ur modd och dy,
förvandlas till en källa vid en gård i Husaby
Vid källan stod ett kvinna, så vacker och så nätt
Brigida gick på helig mark, hon log och hängde tvätt

De kom från stormens öar i nordatlantisk sjö 
med budskap ifrån öknar och S:t Finnians klosterö
Åt medeltida kyrkor de gav en liturgi
med doft från vida vatten och med ökensol däri
Och biskopen sågs vandra allen i blomstersäng
bland alla orkidéerna i Västerplana äng
I havet utav ramslök han närde en vision,
bedårad av all skönhet och av Väner-vindens ton

Han hörde klockor ringa så varmt vid stormansgård,
som syntes bortom ekarna i ängens gröna bård
De kallade till mässa och Guds mysterium,
till dop i vita våder i ett lövat kyrkorum
Han såg mot Vänerhavet och hörde skön musik
och anade liturgisk sång med andefylld mystik
Han böjde knä bland rosor och såg i tårfylld bön
hur körsbärsträden blommade vid Kinnekulles krön

Arne Appelqvist 
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Efter militärtjänsten började Pat-
rik studera teologi. Han trivdes 
i det militära och stod inför valet 
att fortsätta där eller börja läsa teo-
logi. Det blev klart för honom att 
det var det senare som var det rätta. 

– Under studietiden gjorde jag 
ett praktikår i Jöhvi och började 
lära mig estniska, säger Patrik. 
Kyrkoherden i Jöhvi, anmälde mig 
till en kurs, men det visade sig att 
kursen var för ryssar som skulle 
lära sig estniska, så den var inte till 
så stor hjälp! I stället fick jag hjälp 
av kyrkoherdens fru att lära mig 
ord och fraser. Att bo i ett annat 
land och lära sig ett nytt språk, är 
annorlunda än när man gick i sko-
lan och lärde sig ett nytt språk. Jag 
övade genom att sätta mig med bar-
nen i söndagsskolan eller hälsa på 
äldre och började använda de ord 
jag kunde. Så småningom gick det 
bättre och bättre!

EFTER ÅRET I Jöhvi, åkte Patrik 
tillbaka till Sverige och fullföljde 
sina teologistudier. Han prästvig-
des den 9 juni 1996 och fick arbete 
i Domkyrkoförsamlingen och även 
i S:t Paulikyrkan i Göteborg. Men år 
2000 fick han ett erbjudande som 
han inte kunde motstå. 

En tjänst hade utlysts i svenska 
församlingen i Tallinn och de två 
sökanden hade dragit tillbaka sina 
ansökningar, så prosten som hade 
hört att en svensk varit i Jöhvi och 
även lärt sig lite estniska, skrev till 
Patrik att han behövdes och så blev 
det. Han blev den första egna kyrko- 
herden i svenska församlingen, se-
dan andra världskriget. 

– Svenska församlingen har 
drygt 400 personer inskrivna. På 
en vanlig gudstjänst en söndag 
kommer ett 20-tal. Man kan säga 

att det är som en pytteliten lands-
bygdsförsamling mitt i storstaden! 
I S:t Mikaels-kyrkan huserar tre 
olika församlingar, förutom den 
svenska som har gudstjänst varje 
söndag klockan 12.00, är det finsk 
gudstjänst klockan 10.00 och tysk 
gudstjänst klockan 15.00.

– PÅ SOMMAREN brukar vi ha guds-
tjänster och även ett församlings-
läger på Nargö. Vi försöker åter-
ställa S:t Maria kapell som har 
blivit förstört då ön drabbats av 
flera krig.  S:t Mikaelskyrkan inne 
i gamla stan, är öppen för besökare 
på vardagar under sommarmåna-
derna. Vi har volontärer som kom-
mer och hjälper till med guidning 
av kyrkan och kyrkomuseet i källa-
ren. För barnen har vi söndagsskola 
och en öppen förskola och vi har 
också konfirmandundervisning.

Patrik både bor och verkar i kyr-
kan. Hans lägenhet är belägen 
på andra våningen, en före detta 

vaktmästarbostad, då prästgården 
inte finns kvar längre.  Han säger 
att ”jag lever mitt i historien vilket 
också gör det mer intressant att läsa 
mer om den”. 

– Jag träffar många intressanta 
människor. Det är oerhört intres-
sant att få ta del av deras livsöden 
– otroliga levnadsöden eftersom 
människorna här varit med om så 
mycket.

PÅ FRÅGAN OM vad som är bäst med 
hans arbete, svarar han att han kän-
ner en stor andlig tacksamhet för 
de människor han fått lära känna; 
”först känner man inte någon, se-
dan känner man alla!” Han är också 
tacksam över att ha fått vara med 
och iordningställa kyrkan.

– Det svåraste är att fler och fler 
människor behöver hjälp, vi lever 
i en oerhört hård tid och många 
tappar balansen.

Att Patrik Göransson trivs med 
sitt arbete som kyrkoherde, ett dyg-

net-runt-jobb, råder det inga tvivel 
om. Han är sällan ledig och är han 
det, lämnar han gärna Tallinn och 
besöker vänner på annan ort. Ett 
par gånger om året besöker han för-
äldrarna i Uddevalla och emellan- 
åt är det ärenden till Stockholm.

INGER DUBERG
031-62 40 00 namn@gp.se

Fakta: S:t Mikaels  
kyrka i Tallin
* De första säkra uppgifterna om en 
svensk församling i Tallinn var 1531. 
* S:t Mikaels kyrka skadades 1944 
och prästgården förstördes. 
* En del av församlingen följde 
med den sista legala transporten till 
Sverige, men ca 200 medlemmar 
blev kvar. 
* De kvarvarande medlemmarna 
försökte få församlingen registrerad 
men ansökan avslogs.  
* Kyrkan blev sportklubb, 1945, 
där brottning och boxning samsa-
des i kyrkosalen och bordtennis 
spelades uppe på vinden, böckerna 
i biblioteket brändes och biblioteket 
gjordes om till omklädningsrum. 
* Den svenska församlingen åter-
bildades 1990 men fick då husera 
i andra kyrkor. 
* 1992, blev Estland fritt. Svenska 
kungaparet ville besöka kyrkan och 
tack vare detta besök påskyndades 
processen och S:t Mikaels-kyrkan 
kunde formellt överlämnas till 
svenska församlingen. 
* Kyrkan återinvigdes 2002 
i kungaparets närvaro.

VÄSTSVENSKAR I VÄRLDEN

”Det svåraste är
att fler och fler
människor behöver
hjälp, vi lever i en
oerhört hård tid”

Patrik Göransson
* Ålder: 48 år.
* Yrke: Kyrkoherde i Svenska S:t 
Mikaels församling i Tallinn, Estland.
* Bor: I Tallinn.
* Uppväxt: I Uddevalla.
* Familj: Mor och far i Uddevalla.
* Intressen: Litteratur, historia,  
engagemang i svenska försam-
lingen och olika välgörenhets-
organisationer.

Det är 16 år sedan Patrik Göransson 
började sin tjänst som kyrkoherde 
i Svenska församlingen i Tallinn. Hans 
hemort, Uddevalla, hade en vänförsam-
ling i Jöhvi, i Estland där Patrik tillbring-
ade ett år som praktikant under sina 
teologistudier. Att han så småningom 
skulle bli präst i svenska församlingen i 
Tallinn, var inte något han förväntat sig.

Patrik  
lever mitt  
i historien

Ur G.P. 6 aug 2016Patrik Göransson är sedan många år medlem i Skara stiftshistoriska sällskap
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Bredd och djup 
i Stiftshistoriska sällskapets 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. 
86 titlar har hittills givits ut och fler är på väg. Detta har endast varit 
möjligt genom stort engagemang, gott samarbete med forskare och 
skribenter samt flitiga ansökningar och kontakter med finansiärer. 
Flera av de forskare som bidragit med artiklar till skriftserien har också 
medverkat som föredragshållare på sällskapets årsmöten eller deltagit i 
montern på bokmässan i Göteborg.

Under bokmässan i Göteborg flaggar vi särskilt för några av de 
senast utgivna böckerna. Se mer information på kommande sidor. 
Här följer nu en komplett lista över de böcker som fortfarande finns 
i lager. Övriga titlar redovisas i slutet av artikeln.

Så här många titlar
och minst lika många till,
har sällskapet givit ut under 
20 års tid.

1. Västgötapräster. Minnesteckningar.  
Bertil Edvardsson. 1995. 
ISBN 91-85200-40-9 

4. Törnekronans samfund 1951-2001.  
Red. Johnny Hagberg. 2000. 
ISBN 91-631-0462-8 

8. Organister och orglar i Skara stift 
t o m 1857. Per-Ola (Pelle) Räf. 2002. 
ISBN 91-974235-2-1 

10. Biskopsporträtt i Skara stift.  Bengt 
O.T. Sjögren & Nils Hjertén. 2003. 
ISBN 91-974235-4-8 

14. Doktor Johannes Copp von Rau-
menthal – Ett livsöde i reformationens 
spår.  Bo J. Theutenberg. 2003. 
ISBN 91-974235-9-9 

17. Vapenhistorisk inventering av kyrkor i 

ISBN 91-975004-2-9 

19. Ora et Labora. Varnhems klosterkyrka 
under nio sekler. Red. Johnny Hagberg.  
2005. ISBN 91-975004-4-5 

20. Erik Soops gravmonument i Skara  
domkyrka. Hans Soop. 2005. 
ISBN 91-975004-5-3

21. Hielp Maria. En bok om biskop Brynolf 
Gerlaksson. Red. Johnny Hagberg. 2005. 
ISBN 91-975004-6-1 

25. Avlatsbreven från Västgötadelen av 
Skara stift. Red. Johnny Hagberg. 2006. 
ISBN 91-975873-0-3 

27. Skaramissalet. Red. Christer Pahlmblad. 
2006. ISBN 91-975873-2-X 

28. Huvudbaner och anvapen inom Skara 
stift. Inga von Corswant-Naumburg. 2006. 
ISBN 91-975873-6-2 

34. Ett fönster mot den himmelska kyrkan.  
En vänskrift till Alf Härdelin. Red. Johnny 
Hagberg. 2007. ISBN 978-91-976688-7-3 

35. Jesper Swedberg – en antologi.  
Red. Johnny Hagberg. 2008. 
ISBN 978-91-976688-6-6 

Titlar i lager
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36. Horae de Domina. Vår Frus Tider.  
Red. Johnny Hagberg. 2008. 
ISBN 978-91-976688-8-0 

37.”Tills du återupprättar helgedomarna” 

1960. Robin Gulbrandsson. 2008. ISBN 
978-91-976688-9-7 

arne i Reval. Faksimiltryck. 2008. 
ISBN 978-91-977365-0-3 

39. Ön. Adelaide Schantz. 
Faksimiltryck med kommentar. 2008. 
ISBN 978-91-977365-1-0 

42. Den långa vägen. Yngve Levenskog.  
2009. ISBN 978-91-977365-4-1 

43. Ekon i Husaby. Bengt Wadensjö.  
2009. ISBN 978-91-977365-5-8 

44. Gudhems kloster. Red. Markus 
Hagberg. 2009. ISBN 978-91-977365-6-5

45. Jean Gersons Ars moriendi. 
Om konsten att dö. Red. Markus Hagberg. 
2009. ISBN 978-91-977365-7-2 

46. Jesper Swedbergs Swensk Ordabok.  
Lars Holm. 2009. 
ISBN 978-91-977365-8-9 

47. Biskop Magnus Haraldsson och hans 
samtid. Red. Johnny Hagberg. 2009. 
ISBN 978-91- 977365-9-6 

ISBN 978-91-977366-0-2 

av Lars-Göran Lönnermark. 2009. 
ISBN 978-91-977366-2-6

51. Föregångare. Minnesteckningar för 
Skara stift 2005-2008. Red Bengt O. T. 
Sjögren 2009. ISBN 978-91-977366-3-3 

2009. ISBN 978-91-977366-4-0 

53. Supplement till Huvudbaner och anva-
pen inom Skara stift.  Inga von Corwant-
Naumburg. 2010. 
ISBN 978-91-977366-5-7 

54. Een kort underwijsning. Biskop Erik 
Falcks dogmatik. Red. Markus Hagberg. 
2010. ISBN 978-91-977366-6-4 

55. Hemma i främmande hamn. En sjö-
manspräst berättar. Bengt Schantz. 2010. 
ISBN 978-91-977366-7-1 

doctrinae coelestis. Utgivet med översätt-
ning, inledning och kommentarer, Bengt 
Hägglund & Cajsa Sjöberg. 2010. 
ISBN 978-91-977366-8-8 

57. Mission i förändring perspektiv på 
Skara stift och Svenska kyrkans mission 
1874-2009. Märta Bodin. 2010. 
ISBN 978-91-977366-9-5 

58. Varnhem före Birger jarl. Om klostrets 
rottrådar i tiden. Red. Markus Hagberg. 
2011. ISBN 978-91-86681-00-5 

ska Församlingarne i Ryska riket.
Red. Johnny Hagberg.  2011. 
ISBN 978-91-86681-02-9

60. Äldre Västgötalagen och dess bilagor.  
Per-Axel Wiktorsson. 2011. 
ISBN 978-91-86681-01-2 

61. ”Led milda ljus”. 
Erland Olsson berättar om sitt liv.  2011. 
ISBN 978-91-97959-1-1 

62. Sånger till fyra kyrkofester i Skara 
stift. Ann-Marie Nilsson. 2011. 
ISBN 978-91-86681-05-0 

63. Hospitaler i Skara stift. 
Torgil Hallböök. 2011.
ISBN 978-91-86681-03-6 

64. Breviarium Scarense 1498.
I. Faksimil. 2011. 
ISBN 978-91-86681-06-7 
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65. Märkligt kyrksilver i Skara stift.  
Roland Rahn. 2011. 
ISBN 978-91-86681-07-4 

66. Västgötadelen av Monumenta Sveo-
Gothorum av Johan Peringskiöld.  
Utg. av Benny Jacobsson. 2012 
ISBN 978-91-86681-08-1 

ISBN 978-91-86681-09-8 

68. Enchiridion. Det är den lilla och rena 
katekesen jämte sannfärdig ögonskenlig, 
förmerad och välbegrundad försvarsskrift 

Nyman. Red. Markus Hagberg. 2012. 
ISBN 978-91-86681-10-4 

till Johnny Hagberg. Red. Markus Hag-
berg, Lena Maria Olsson, Sven-Erik 
Pernler. 2012. ISBN 978-91-86681-11-1

70. Biskop Osmund - missionär i Sverige 
under slutet av vikingatiden. Janet Fair-
weather. 2013. ISBN 978-91-86681-12-8

71. Bishop Osmund - a Christian 
Missionary to Late Viking-Age Sweden. 
English version. Janet Fairweather. 2013. 
ISBN 978-91-86681-13-5.

72. Sveno Jacobi - boksamlaren, biskopen, 
teologen. En bok- och kyrkohistorisk 
studie (Mit deutscher Zusammenfassung). 
Otfried Czaika. 2013. 
ISBN 978-91-86681-14-2

73. Mariaväxter i folktron. Rotwa Herulfs-
dotter. 2013. ISBN 978-91-86681-15-9

74. Förvaltare av Guds brokiga nåd.
Minensteckningar över präster i Skara stift 

ISBN 978-91-86681-17-3

dotter av Aspenäsätten. Centrum i sin egen 
släktkrets. Agneta Condradi Mattsson. 
2014. ISBN 978-91-86681-19-7

76. Haquin Spegel - en antologi. 
Red. Johnny Hagberg. 2014. 
ISBN 978-91-86681-20-3

77. Skara stift 1000 år. Red. Johnny Hag-
berg. 2014. ISBN 978-91-86681-22-7

78. Gunno Brynolphi Blutherus. Jehova 
juvante concio synodalis. Red. Johnny 
Hagberg. 2014. ISBN 978-91-86681-21-0

79. Vägen mot bekännelsen- perspektiv 
på organisation, bekännelsebildning och 
fromhetsliv ca 1540-1595. Red. Martin 
Berntson. 2014. ISBN 978-91-86681-23-4

80. Den heliga pilgrimsfärden. Lars Skytte. 
Översättning  Johnny Strand. 

ISBN 978-91-86681-24-1

Berättelsen om Ingrid av Skänninge. HB 
Hammar. 2015. ISBN 978-91-86681-25-8

82. Skrivare i det medeltida Sverige.
      Per-Axel Wiktorsson. 2015. 
      ISBN 978-91-86681-26-5
 
83. Register till Breviarium Scarense 1498.
Christer Pahlmblad. 2015.
ISBN 978-91-86681-27-2
 

Göteborgs universitet. Institutionen för 
kulturvård. Red. Charlotta Hanner Nord-
strand. 2015. ISBN 978-91-86681-28-9

85. Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor. 
Robin Gullbrandsson. 2015. 
ISBN 978-91-86681-29-6

86. Romernas historia i två 1700-tals-
avhandlingar Inledning av Elin Strand 
och Soraya Post. Översättning av Johnny 
Strand. Red. Johnny Hagberg. 2016 
ISBN 978-91-86681-30-2

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

2.  Skara stift genom 1000 år. 2000.  ISBN 91-630-9446-0 

3.  Flämslätt genom ett halvt sekel 1939-89. Lennart Franck. 2000.  
ISBN 91-85200-55-7

5.  Gunnar Wennerberg. Red. Bengt Wahlström & Johnny Hagberg.  2001. 
ISBN 91-631-1278-7

ISBN 91-974235-0-5 

7.  Som grenen vissnar. HB Hammar. 2002. ISBN 91-974235-1-3 

9.  Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift. Roland Rahn. 2002. 
ISBN 91-974235-3-X

11. Heliga Birgitta och Västergötland. Red. Johnny Hagberg. 2003. 
ISBN 91-974235-5-6 

12. Från den Heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i 
Forshem och Västra Tunhem. Bo J. Theutenberg. 2003. ISBN 91-974235-7-2 

13. Bland baroner och bolsjeviker. Gunnar Schantz berättar minnen från sitt liv 
som agronom och präst i Baltikum. 2003. ISBN 91-974235-8-0

15. Biskopen och Törntaggen. Red. Johnny Hagberg. 2004. 
ISBN 91-975004-0-2 

18. Järpås. Ett pastorat och dess präster under 600 år. Markus Hagberg. 2004. 
ISBN 91-975004-3-7

22. Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 2002-2004. Red. Bengt O.T. 
Sjögren. 2005. ISBN 91-975004-7-X

23. Återblickar från predikstol och akterdäck. Bengt Schantz. 2005. 
ISBN 91-975004-8-8 

24. Skrivare i det medeltida Skara stift.  Per-Axel Wiktorsson. 2006. 
ISBN 91-975004-9-6

ISBN 91-975873-1-1

29. Skövde soldathem 1917-2007.  Bengt Larsson.  2007. 
ISBN 978-91-976688-0-4

32. Livets slut och sista vilan. Margaretha Swedberg & Anita Carlsson.  2007. 
ISBN 978-91-976688-4-2 

2007. ISBN 978-91-976688-5-9

ISBN 978-91-977365-2-7 

41. Tusenårigt arv. Robin Gulbrandsson. 2008. ISBN 978-91-977365-3-4 

ISBN 978-91-977366-1-9

Besök vår monter på bokmässan 22-25 september 2016!

Köp böcker till mässpriser
Nedsatta priser på flera titlar.

   Fyndlåda!

Öppettider för mässan
Främst för branschbesökare
Torsdag 09.00–18.00. Fredag 09.00–14.00
För alla:
Fredag 14.00–19.00. Lördag 09.00–18.00. Söndag 09.00–17.00
Information om biljettpriser m m: www.bokmassan.se
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9-12      Robin Gullbransson
Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor

12-13     Elin Strand
Romernas historia i två 1700-talsavhandlingar

13-15     HB Hammar
Vad domprosten i Skara fi ck höra. 

          Berättelsen om Ingrid av Skänninge

15-16     Elin Strand
Romernas historia i två 1700-talsavhandlingar

16-18     HB Hammar
Vad domprosten i Skara fi ck höra. 

          Berättelsen om Ingrid av Skänninge
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Romernas historia i två 1700-talsavhandlingar

13-15     Johnny Strand
Romernas historia i två 1700-talsavhandlingar
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Några kilometer norr om Falköping vid västra stambanan 
ligger en i fl era avseenden unik kyrka, Friggeråker. Den har 
sina rötter långt tillbaka i tiden samtidigt som den är ett 
exempel på modern kyrkoarkitektur. Den smälter så väl in 
i landskapet att man knappast märker den om man dundrar 
förbi i något av snabbtågen som passerar på järnvägen utanför. 
Namnet på socknen påminner om tiden före kyrkbygget och 
guden Odens maka, Frigga, den mäktigaste och visaste av 
asynjorna. 

I den till Äldre Västgötalagen fogade biskoplängden kan vi 
läsa: ”Sigfrid var den förste biskop som (åstad)kom kristendom. 
Han for från England och hit och utmärkte här tre kyrkplatser 
och invigde tre kyrkogårdar. En är i Friggeråker, en annan i 
Gerum, en tredje i Agnestad.” Detta skulle ha skett i början av 
1000-talet. Det innebär att Friggeråker är en bland de första 
kyrkoplatserna som nämns i vårt land. Men man kanske 
måste ta det hela med en nypa salt, eftersom berättelserna om 
Sigfrid är av ett yngre datum 

Så småningom lär en träkyrka ha byggts på platsen som i sin 
tur ersattes av en stenkyrka. Denna stod sedan där tills den, 
liksom fl era andra kyrkor i trakten, blev offer för danskarnas 
härjningar den 15 juli 1566. Det tog lång tid att återuppbygga 
kyrkan och den torde inte ha stått färdig förrän i sluten av 
1500-talet eller i början på 1600-talet.

De äldsta inventarieförteckningar är från 1583, 1696 och 
1715 och ger vid handen att kyrkan knappast var välförsedd. 
Vid visitationen 1715 påpekade till exempel biskop Jesper 
Swedberg att vissa nyinköp borde göras och att patenen av 
silver måste förgyllas, trots att det var onda tider.

Kyrkan verkar således ha förfallit, eftersom det redan 
vid en visitation 1793 blev tal om att socknen tillsammans 
med Torbjörntorp skulle bygga en gemensam kyrka. Men 
sockenmännen verkade inte ha varit särskilt villiga till detta. 
Därför kom ämnet upp än en gång vid visitationen 1814 men 
även denna gång vägrade friggeråkersborna och beslöt istället 
att själva reparera kyrkan. 

Men stiftets ledning gav sig inte. På en gemensam 
kyrkostämma den 15 juni 1856 fi ck biskop Butsch de 
närvarande att besluta om en gemensam kyrka för de båda 
socknarna. Det var otvivelaktigt Torbjörntorps kyrka som då 
var i sämst skick och behövde ersättas. Uppslutningen från 
Friggeråker var inte total. Det dröjde därför ända till 1871 
innan man fattade ett slutgiltigt beslut om att kyrkan med 
klockstapels skulle rivas och platsen jämnas med marken. 

Den gemensamma kyrkan i Torbjörntorp invigdes så på 
Mikaelidagen den 6 oktober 1872. Grunden till den rivna 
kyrkan fi nns ännu kvar norr om den nybyggda.

Men drömmen om en egen kyrka i Friggeråker levde kvar. 
Platsen vårdades ömt. Den gamla stigluckan fanns kvar och 
muren reparerades. En friluftsgudstjänst hölls 1922 på platsen 
och den följdes av fl era. Man samlade också in pengar för 
den gamla kyrkoplatsens underhåll. Församlingen fi ck 1935 
genom testamente en donation av hemmansägare Adolf 
Pettersson på nästan 23 000 kr. Dessa medel skulle användas 
till kyrkans återuppbyggnad. Vid biskopsvisitationen 1942 
ställde sig biskop Ljunggren mycket välvillig till planerna och 
uppmuntrade dem. Riksdagsman Johan Friggeråker lovade 
skänka en grundplåt på 5 000 kr.

Ärendet behandlades i det gemensamma kyrkorådet och 
så småningom begärde man kostnadsförslag på ritningar hos 
professor Erik Lundberg, Stockholm. På sammanträdet den 4 
oktober 1948 förelåg dessa ritningar. De hade utförts av en 
ung arkitekt härstammande från Forshem, Rolf Bergh. Det 
var hans första kyrkouppdrag. Det skulle senare bli många 
fl era. Kyrkorådet var positivt och lät Bergh bygga en modell 
av kyrkan för 300 kr.

Den 24 februari 1950 bildades så Stiftelsen Friggeråkers 
kyrka och spaden kunde sättas i jorden den 29 september 
1953. Entreprenör var byggmästare Karl Fransson, Falköping. 

I ett brev till Konungen den 4 mars 1954, där byggnads-
kommittén anhåller om ett anslag på 35 000 kr, uttrycker 
man sig som om Friggeråker vore en av de historiskt sett 
mest betydelsefulla platserna i landet: ”Det förefaller som om 
Friggeråkers församling på sätt och vis skulle kunna betraktas 
som en sydlig motsvarighet till Birka.” Man tillägger att det 
förefaller vara en kulturuppgift av stor betydelse att försätta 
en av vårt lands främsta kyrkplatser i ett värdigt skick.

Kyrkan uppfördes i kalksten. Taket belades med skiffer. 
Innertaket utfördes i rött tegel, som murades i ett kryssvalv, 
utan formar, ett förfarande med 5 000-åriga anor som ger 
suggestiva associationer. Den sammanlagda kostnaden för 
kyrkan och kyrkogården uppgick till omkring 250 000 kr

Redan den 7 augusti 1955 kunde den nya kyrkan invigas. 

Altaruppsatsen från den gamla kyrkan togs nu på nytt i bruk 
i den nya. Dopfunten är gjord i kalksten. Den har formen av 
en sjubladig blomma med en silverskål föreställande de sju 
paradisfl oderna. Över dopfunten fi nns en silverkrona som 
symboliserar Treenigheten. Den hänger från himlastegen. 

Friggeråkers kyrka

Friggåkers medeltida kyrka. Efter teckning av Säve från 1860-talet.
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På kyrkportarna framställs i smide hednatemplet i brand, 
Sigfrids mission, det gamla kyrkobygget, socknen och den 
nya kyrkan. Klockstapeln har två klockor. Man krävde, 
som tänkt, inte tillbaka den gamla kyrkklockan som fanns i 
Torbjörntorps kyrka, eftersom man fi ck två nya som gåvor. 
Många av de inventarier den nya kyrkan fi ck skänktes också 
 av församlingsbor.

Det var biskop Yngve Rudberg som förrättade invigningen. 
Han utgick från 2 Mos 3:5 , ”Drag dina skor av dina fötter, ty 
platsen där du står är helig mark”. Efter invigningen spikade 
biskopen fast konsekrationskorset på ena kyrkdörren. 

Många prominenta gäster deltog, bland annat ecklesiastik-
minister Ivar Persson, landshövding Fritiof Domö och 
förra statsrådet Axel Rubbestad. Persson och Rubbestad var 
bondeförbundare och de fanns säkert på plats som vänner 
till riksdagsman Johan Friggeråker som bodde i prästgården 
alldeles intill kyrkan. Denne fi ck också efter gudstjänsten av 
statsrådet ta emot medalj för medborgerlig tjänst, åttonde 
storleken, bland annat för sin insats vid kyrkans tillkomst.

Kyrkobygget hade burits av en stor entusiasm från de 
fl esta församlingsbors sida. Det liknade nästan en form av 
väckelse. Många kom sedan att under lång tid sluta upp vid 
gudstjänsterna, vilket ännu kunde märkas drygt tjugo år 
senare, när jag själv började tjänstgöra i Torbjörntorp och 
Friggeråker. Tyvärr var det svårt att överföra denna entusiasm 
till den nya generationen. Kyrkan blev däremot fl itigt använd 
vid kyrkliga handlingar, särskilt vigslar. 

Ett helt gravkvarter på kyrkogården avsett för familjen 
Friggeråker vittnar fortfarande om den storhetstid då kyrkan 
planerades och byggdes. I centrum ligger riksdagsman Johan 
Friggeråkers gravhäll. På kyrkogården i övrigt vilar alla 
de som på olika sätt var delaktiga i kyrkans tillkomst. Ett 
senare tillkommet litet hus strax söder om kyrkan rymmer 
Sigfridssalen, som minner om den store missionären.

När kyrkorådet så småningom beslöt att asfaltera gången 
från stigluckan fram till kyrkan, stötte det naturligtvis 
på patrull från länsantikvarisk sida. Man hävdade att det 
inte gick att använda ett så modern material i en gammal 
kyrkomiljö. Till slut föll emellertid myndighetsrepresentanten 
till föga, då kyrkorådet som motargument kunde anföra att 
asfalt användes redan av de gamla egyptierna. Den gamla 
kryssvalvstekniken fi ck sällskap av en lika gammal teknik. Så 
småningom grånade asfalten och väcker idag knappast någon 
uppmärksamhet. Men den gamla kyrkoplatsen genljuder av 
ordet från evangeliet. ”Om dessa tiger skall stenarna tala.”

Karl-Erik Tysk

Ett ex libris av malteser-
riddaren  Bruno B. Heim

Monsignore Bruno Bernard Heim var född den 5 mars 1911. 
Han ordinerades till präst 1938.  Heim hade två doktorsgra-
der, dels i fi losofi , dels i kanonisk rätt.

Som diplomat kom han att tjänstgöra i Frankrike (1947-
51), i Österrike (1951-54), i Tyskland (1954-61), i Finland 
och som apostolisk delegat i Skandinavien (1961-69), i Egyp-
ten (1969-73) och i Storbritannien (1973-85).

1961 blev Heim titulär ärkebiskop av Xanthus. Han var 
storkorsriddare av Malteserorden, hedersriddare av Tyska Or-
den och offi cer av Franska Hederslegionen.

Han har komponerat ett 
fl ertal vapen för katolska bi-
skopar i Norden och Europa 
och har även publicerat en 
rad av intressanta böcker om 
heraldik bl.a. hans avhand-
ling: Coutumes et droit héraldi-
ques de l´Eglise (1949). Heims 
bok Heraldry in the Catholic 
Churc, 1978, är än idag ett 
standardverk

Som konstnär är Heim 
känd för sin heraldiska ren-
het. Han hade en förmåga 

”att framhäva det väsentliga och utelämna det överfl ödiga, 
både i återgivande av motiv och i användning av  konstsprå-
kets psykiska element.”

Ärkebiskopen Bruno Bernhard Heim avled år 2003 i sin 
hemort Olten i Schweiz. Han blev 92 år gammal.

Här återges ett av Heims heraldiska ex libris och hans eget 
vapen. Dubbelkorset liksom hatten med de tjugo tofsarna ut-
märker i enlighet med heraldiska regler vapenförarens värdig-
het som ärkebiskop i romersk-katolska kyrkan. 

   Johnny Hagberg
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På omslaget till denna tidskrift nr 1 2016 fi nns en bild på 
Svenska kyrkans biskopar samlade i kyrkoruinen av kalksten 
från 1030-talet i Varnhem. Den började utgrävas 2005 och i 
direkt anslutning till denna fi nns rester av en träkyrka och 
därintill några stolphål efter en hall samt tusentals kristna 
gravar från sen vikingatid till tidig medeltid. I denna artikel 
diskuterar jag dessa arkeologiska fynd gentemot den tradi-
tionella bilden av Skara som första och enda vistelseort för 
biskoparna i Västergötland, vilken helt grundas på skriftliga 
källor, främst magister Adam av Bremens Historien om Ham-
burgstiftet och dess biskopar som skrevs på 1070- talet. Med ut-
gångspunkt från Adams uppgifter fi rade Skara stift år 2014 sitt 
1000-årsjubileum.

Adam skriver: Kungen … grundade en kyrka åt Gud samt in-
rättade ett biskopssäte i västra Götalandet, … Det är det stora sam-
hället Skara, för vilket, på den mycket fromme kung Olofs begäran, 
ärkebiskop Unwan vigde Thurgot som den förste biskopen (II:58). 
Adam skriver också att Thurgot blev vigd speciellt för Götaland 
med säte i Skara (Skolion 135). Adam kom från södra Tyskland 
till Bremen ca 1067 och han konstaterar när det gäller hans 
egen tid: Men eftersom kristendomen ganska nyligen införts bland 
nordmännen och sveonerna, har ännu inga stift fått fasta gränser 
(IV:34). Thurgot sägs ha återvänt till Bremen och efter att 
ha varit sjuk i spetälska avled han där år 1030 (II:64). Han 
vistades således högst 16 år i Västergötland. Hans efterträdare 
Gottskalk stannade hemma och föredrog overksamhet framför 
möda. (IV:23). Därefter nämner Adam som tredje biskop 
Adalvard dä, som ordinerades ca 1060 och som avled och 
begravdes i Skara ca 1065 av sin namne Adalvard dy, vars 
verksamhet i Skara i övrigt inte anges av Adam (III:15; IV:23; 
skol 136). Det fi nns alltså hos Adam för tre decennier inga 
uppgifter om någon aktiv tysk biskop bland götarna. Adam 
verkade i Bremen med tillgång till kyrkans arkiv, men år 1041 
hade St Petersdomen och klostret i Bremen brunnit och då 
…ödelades den heliga kyrkans skattkammare, dess böcker och kläder 
(II:81). Adam hade även informanter som Sven Estridsson, 
dotterson till Sven Tveskägg, som sägs tidvis ha vistats hos 
en kung Emund i Sverige före 1047, då Sven blev kung i 
Danmark.

Biskop Thurgot och träkyrkan i Skarke (Varnhem)1                         

Det fi nns två traditioner om kristnandet i Götalanden: En 
tysk främst Adam av Bremen och en inhemsk, främst i äldre 
Västgötalagens kungalängd (ÄVgL), men denna anses dock 
till stor del ha engelska källor. Den helt nya kunskapen från 
utgrävningarna har ännu knappast ställts mot de skriftliga 
källorna. Om man utgår från att det sedan Thurgots tid fun-
nits endast ett biskopsdöme i västra Götalanden är källorna 
motstridiga. De fl esta författare tolkar Adam som att Thur-
gots biskopssäte låg på platsen för den medeltida orten Skara. 
Detta trots att inga med Thurgot samtida lämningar är kän-
da där samt att Skara och Skarke är närbelägna och lätt kan 
förväxlas. Även eventuella arkivförluster vid nämnda brand 
kan diskuteras.

Framlidne biskopen Jan Arvid Hellstöm har diskuterat de 
skriftliga källorna, först i sin avhandling och därefter bl.a. i 
en artikel 1979 där han redovisar det sparsamma källmateri-
alet och ställer ett antal frågor: Fanns det engelska biskopar 
i Västergötland mellan 1030 och 1060? Förekom det under 
någon tid engelska och tyska biskopar i var sitt västgötastift? 
Har Husaby någon gång fungerat som ett biskopssäte före 
och/eller vid sidan av Skara. Hade kanske Thurgot sitt bis-
kopssäte i Husaby i stället för i Skara? Är Adams uppgift om 
Thurgots placering i Skara en efterrationalisering? Därefter 
har Ulf Erik Hagberg (1985) och Hilding Johansson (1985) 
samt Ragnar Sigsjö (2006) ifrågasatt om Adams ”Skara” avser 
orten Skara. Efter de nya fynden i Varnhem skrev jag artiklar-
na: Satt Sveriges förste biskop i Skarke? och Kyrkan i Varnhem – 
en kunglig gravkyrka (Löfving 2008 a, b)

Nedan gör jag ett försök att i yttersta korthet ange de vik-
tigaste skriftliga och arkeologiska källorna fram till Adams tid, 
ca 1070, då orten Skara är dokumenterad både skriftligt och 
arkeologiskt. 

Andra skriftliga källor; Biskopar
Adams uppgifter, ca 1070, om de första biskoparna fi nns ref-
ererade inledningsvis i denna artikel. 

Kungalängden ca 1280 (ÄVgL sid 197): Olof Skötkonung var 
den förste kung som kristen var i Sverige. Han var döpt i källan den 
(som) vid Husaby ligger och heter Birgitta, av Sigfrid biskop och han 
”skötade” (överlämnade) strax hela byn till stav och stol.

Biskopskrönikan (ÄVgL sid 203): Sigfrid var den förste biskopen 
som här (åstad)kom kristendom. Han for från England… Den an-
dre var Unne … de slog honom till döds med stenar… Den tredje 
var Åsmund; se vidare under kyrkor nedan

Sigfridslegenden: Sigfrid kom till kung Olof efter dennes be-
gäran hos den engelske kungen. (Adam nämner Sigfrid på 
många ställen där även andra missionsbiskopar nämns.)

Skriftliga källor; Kyrkor
Adam nämner inga kyrkobyggnader i Västergötland från 
första delen av 1000-talet. 

Biskopskrönikan (ÄVgL sid 203): … Den tredje var Åsmund 
biskop som satte stav och stol i Skara och åt honom överlämnades 
en gård här av allmänningen, utom prostgård på Mildes-
maden. (Efter fl yttning från Husaby?) Den fjärde var Stenfi nn 
biskop … och kunde han först få sitt biskopsdöme till rätt lydnad och 
i Skara ligger han. … Den femte var Adalvard den gamle. Den sjätte 
var …Adalvard den unge. Han lät först gräva en grundval under 
Sankta Maria kyrka i Skara och där ligger han… .

Det föreligger en diskussion om historiciteten på de av 
krönikans namn som inte nämns av Adam, liksom försök att 
skapa en biskopslängd för ett förutsatt stift skapat år 1014 i 

Varnhems kyrka i dag
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västra Götalanden. Detta utelämnas här och min bedömning 
är, att det nu är tolkningen av anläggningarna i Skarke och 
tidigare kända materiella fynd som kan bidra till en fylligare 
helhetssyn i dessa frågor.

Arkeologi:
I Skarke/Varnhem har, med början år 2005, framgrävts ett nytt 
och epokgörande material då man nära Varnhems klosterkyr-
ka, funnit en mycket stor kristen gravplats, med kanske 3000 
kristna gravar, använd från sent 800- tal till fram på 1100-talet, 
en liten träkyrka daterad till ca år 1000 och en stenkällare från 
1030- talet (Vretemark 2011). År 2015 utgrävdes också en 
mindre del av ett långhus/hall från vikingatid med måtten 
uppskattningsvis 25x10 m och svagt böjda ytterväggar med 
utvändiga takstöttor, beläget i närheten kyrkan och vid grav-
platsen (muntliga uppgifter från Maria Vretemark och Tony 
Axelsson december 2015). Huset har vissa likheter med s.k. 
trelleborgshus som först identifi erades i de danska trellebor-
garna, vilka brukar tillskrivas den danske Harald blåtand som 
var kung ca 950–985. Ett trelleborgshus har tidigare påträf-
fats vid Segerstorp nära Skövde på andra sidan av Billingen. 
Ytterligare två sådana hus är kända utanför det medeltida 
Danmark – i Norrköping, vid Bråviken, och söder om Växjö. 
Sedan länge är rika fynd från romersk järnålder kända vid 
Överbo i Skarke och en silverskatt från Varnhem med ca 475 
mynt, mest engelska, nedlagd omkring år 1035.

I Skara fi nns veterligen inte några fynd av bebyggelse från 
tiden före mitten av 1000- talet. De äldsta lämningarna är en 
grundmur från Mariakyrkan (nuvarande domkyrkan) daterad 
till ca 1050. Vidare fi nns där enstaka myntfynd och spår av 
gravar som kan vara från första delen av 1000- talet (Sig-
sjö 2006). Här fi nns också den sedan länge kända ”Adalvards 
kalk” som har texten ADALVVARDUS PECCATOR (syn-
daren) vilken tillskrivs Adalvard dä som dog ca 1065 och som 
skall vara begravd i domkyrkan. Ett par km öster om områ-
det för det medeltida Skara, längs vägen mot Skarke, fi nns 
rika fynd, lämningar och traditioner kring Götala, med Alla 
götars ting, Tempelbacken och skatten i Djurgårdsäng, Jär(n)
syssla samt Brunnsbo storäng med fossila åkrar. Inga lämnin-
gar av byggnader, kyrkor eller kristna gravar är kända, men en 
storgård i närheten verkar trolig.

I Husaby dateras kyrkan till senare delen av 1000- talet, men 
i byn fi nns lämningar från järnåldern och ett kulturlager med 
bl.a. stolphål och ugnsrester från 800-900-talen (Sigsjö 2006).

Kyrkan och hallen i Skarke samt trelleborgshusen vid 
Segerstorp och Bråviken ligger i anslutning till den led ge-
nom Europa som går från Dorestad vid Rehnmynningen till 
Orienten via Danmark till Sverige och de ryska fl oderna, 
kallad The Northern Arc (McCormick 2001), jag har kallat den 
Nordliga leden. Denna led var etablerad i sin helhet omkring år 
800, och dess europeiska impulser kan följas genom Sverige 
med fynd från hela första årtusendet. Här fi nns många fynd 
från romersk järnålder – bl.a. från ovannämnda Överbo i 
Skarke. Från 800-talet fi nns nära leden runstenarna vid Rök 
vid Omberg och Sparlösastenen. Harald blåtand skryter på 
sin runsten i Jelling på södra Jylland ca 975 med att han vann 
sig Danmark all…och danerna gjorde kristna. Mellan Vättern och 
Bråviken hade Harald tromän i form av tegnar på de Teg-
nebyar som fi nns längs leden (Löfving 2001), se karta. Om-
kring år 1000 var Danmark kristnat liksom Kievriket, där 
Nordliga leden passerar. Jag hävdar att även befolkningen län-
gs den del av leden som går genom de båda Götalanden var 
kristnad, eftersom de hövdingar som bodde i trelleborgshus 
och på tegnebyar var tromän till Harald och var kristnade, 
då han knappast skulle tolerera några andra i sitt följe. Efter-

som gravplatsen i Skarke har kristna gravar från hela 900-talet 
måste det bland de resande ha funnits missionärer som krist-
nat hövdingar och gårdsfolk här. Detta stämmer med Adams 
uppgift att danska och engelska biskopar skulle ha predikat 
före Thurgot (II:57). Adam avser också en del av Nordliga 
leden när han skriver om landvägen mellan Skåne och Sig-
tuna genom götarnas land över Skara, Tälje och Birka… (IV:29).

Diskussion:
Vid början av 1000-talet rådde kungarna inte över defi ni-
erade territorier utan de hade endast ”intresseområden” vilka 
var föränderliga och de saknade fasta residens. Det var ett 
resande kungadöme och kungarna och deras följen, där bis-
kopar kunde ingå, färdades längs de leder de kontrollerade 
och de tog in på sina egna och tromännens gårdar. Adam 
(IV:34) skrev ännu på 1070-talet om att det då bland nor-
dmännen och sveonerna saknandes stiftsgränser och att det 
fanns fl era missionerande biskopar samtidigt. Makten man-
ifesterades genom närvaron av kungarna och deras beväp-
nade följen. Det fanns ofta fl era kungar samtidigt och dessa 
bekämpade varandra (heterarki) och endast få dog sotdöden. 
Dessa förhållanden rådde ända fram emot 1200- talet. Trakten 
kring Skarke var på Olof skötkonungs tid sedan länge krist-
nat och låg vid det enda passet över Billingen på Nordliga 
leden. Namnet Varnhem anses kunna härledas från ”varn”, 
värn- försvarsanläggning (On Sk. sid. 46). De resande bör ha 
avkrävts tull vilket gav inkomster. Gården har rötter i romersk 
järnålder och vid Skarke fanns hövdingar med stora resurser 
– kanske även kung Olof själv. Olof skall enligt kungaläng-
den ha gett bort Husaby, men det kan inte ha varit den enda 
gård han rådde över. Den var endast en av hans stödjepunkter 
och Skarke var en annan - Olof såg ju till att biskop Thurgot 
hamnade på Skara/Skarke. Fru Sigrid, som ca 1150 skänkte 
mark till det som blev Varnhems kloster, var högättad och 
sannolikt av kunglig börd.

De hirdbiskopar som ingick i, de sannolikt illitterata, kun-
garas följen kunde hjälpa kungarna med att skapa en adminis-
trativ infrastruktur. Adam uppger att Knut den store skickade 
biskopar från England till Danmark (II:55) och nämner också 
att den norske Olav den helige hade de engelska biskoparna: 
Sigfrid, Grimkil, Rudolf och Bernhard, vilka på dennes be-
fallning även skall ha besökt Sverige och Götalanden (II:57 
(jfr. IV:34). Grimkil skrev den första norska kristenrätten åt 
Olav och åtföljde honom när han under tiden 1015-1025 
drog fram över Norge och med våld omvände ovilliga hed-
ningar samt påbörjade organisationen av kyrkan (Snorres 
Heimskringla). Thurgot bör ha varit hirdbiskop hos Olof 
skötkonung, ingått i hans följe, stått under hans beskydd och 
kanske hade den sedan fl era generationer kristnade gården i 
Skarke, med kyrka och kyrkogård, som sitt ”basläger”. 

Legendmaterialet har exempel på hur missionärer blev 
martyrer i Västergötland och hur kristna kungar och mission-
ärer förstörde avgudabeläten. Det är uppenbart att missions-
biskoparna var i behov av beskydd och detta kunde endast 
lämnas av kungar och andra stormän. 

I traditionerna kring Huseby har samröret med England 
och de Brittiska öarna en framträdande plats (Wadensjö 
2009). Ett engelskt infl ytande i Västergötland framgår också 
av de runstenar från första hälften av 1000- talet där thegnar 
och drængar med epitetet ”harða goðan” nämns. Jag hävdar 
(Löfving 2006) att dessa krigare var kristna och hade ingått i 
thingalidet (hirden) hos Haralds son Sven tveskägg och dennes 
son Knut den store, som var Olof skötkonungs halvbror. Knut 
var kung av England/Danmark år 1017-1035. Stenarna fi nns 
vid lederna in i Västergötland, utom på leden mellan Nosse-
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bro och Skara. Min tolkning är att sträckan, ännu under tidigt 
1000- tal, var en del av Nordliga leden och kontrollerades 
av hövdingar som var lojala med danska intressen och Ham-
burgstiftet (Löfving 2002). Övriga leder kontrollerades vid 
denna tid av engelska intressen. Det fanns rimligen ett in-
fl ytande från olika kristna makthavare i Västergötland under 
första delen av 1000-talet.

En biskop kunde vigas för ett visst område varefter denne 
fi ck resa dit och skapa sitt stift, kanske i konkurrens med an-
dra pretendenter vigda av andra ärkebiskopar. Adam (II:55) 
nämner hur en engelsk biskop Gerbrand, vigd av den en-
gelske Aelnoth och utsänd av Knut på väg till Danmark, in-
fångades och tvingades byta till Hamburgstiftet. Att det skulle 
ha funnits ett stift i Götalanden på Thurgots tid är osannolikt 
med hänsyn till den engelska anknytningen med runstenarna 
och uppgifterna om den från England utsände Sigfrids dop 
av kung Olof. Kyrkan började först vid slutet av 1000-talet, 
efter mönster från övriga Europa, att skapa en indelning med 
biskopssäten och församlingar i Götalanden. Ett syfte var in-
drivning av påvliga avgifter. Sveriges andra bevarade påve-
brev från år1081 är ställt till ”Visigothorum Regibus” I och A 
och innehåller bl.a. ett påbud om tionde. Ett brev året innan 
ställt till ”Regem Sueciæ” verkar ha varit obeställbart (SD 25, 
24). Adam tiger om aktiva biskopar 1030-1060 men Biskop-
skrönikan har för samma tid uppgifter om att en ”Åsmund”, 
som tredje biskop, ”satte stav och stol i Skara” och om att en 
”Stenfi nn” fi ck ”sitt biskopsdöme till rätt lydnad” samt om 
”Adalvard den unges” grundläggning av Mariakyrkan i Skara. 
Allt detta skulle kunna stämma med att då fanns en biskop 
och det i Skara. Först kanske under engelsk överhöghet men 
slutligen under Hamburgstiftet.

Slutsatser:
På storgården Skarke fi nns ett överväldigande rikt arkeolo-
giskt material om kristna och kyrkliga aktiviteter från tiden 
kring år 1000, medan inga materiella lämningar från denna 
tid är kända från Skara. Den äldsta kända grundmuren där är 
från ca 1050 dvs. från den tid om vilken Adam tiger. Dater-
ingen är väl förenlig med Biskopskrönikans nyssnämnda up-
pgifter om ”Åsmunds”, ”Stenfi nns” och ”Adalvard den un-
ges” insatser.  Adams uppgift om Thurgot i ”Skara”, är enda 
grunden till den vanliga tolkningen vilken, som ovan visats, 
ifrågasatts långt innan de nya fynden var kända.

När Adam skrev ca 1070 var Skarke en av fl era storgår-
dar med gårdskyrka, men rimligen okänd i Bremen, medan 
Skara var en etablerad kyrklig ort. Adam bör ha utgått från att 
det var Skara som avsågs tillsammans med de muntliga eller 
skriftliga uppgifter om Thurgot han hade tillgång till. 

Stift med vigda biskopar har funnits tusen år i Götaland, 
men under den första delen av 1000-talet fanns det inget säte 
i Skara, utan biskoparna fanns på andra ställen. Ett var Skarke 
och en annat var förmodligen Husaby. 

I marken som syns på bilden av kyrkoruinen med Sveriges 
biskopar januari 2016 fi nns, av allt att döma, lämningar av den 
lilla träkyrka som deras äldre kollega Thurgot hade tillgång 
till år 1014.

Jag vill slutligen citera min gamle professor i arkeologi, 
Carl-Axel Moberg, som en gång sade: Allt vore ju gott och 
väl om det inte var för fynden, som gör att man hela tiden 
måste ändra sig.

Carl Löfving

Södra Skandinavien med Nordliga leden, tegnebyar och trelle-
borgshus
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Tre gånger i sitt liv fi ck biskop Jesper Swedberg (1653-1735) 
vara med om ödesdigra bränder som drabbade honom hårt. 
Första gången 1702 när Uppsala lades i aska och hans bo-
hag brann upp. Andra gången på Brunsbo biskopssäte 1712 
då hans bokkammare brann upp och till sist 1719 när Skara 
brandhärjades och hans viktiga boktryckeri lades i aska. Här 
återges vad biskopen berättar i sin Lefwernesbeskrifning kring 
denna händelse.

THET XXXIII. KAPITLET.
§. 1. Och på thet jag mig af sådana stora förmohner icke för-
häfwa skulle, och på thet jag vti spect och aga, samt gudzfruch-
tan lefwa motte, så kom Gud åter igen med sitt swåra kors, 
och genom en hefftig wådeld på ena halfwa natt fast alt mitt 
timeliga goda här på orten ifrå mig tog. Hwilket skedde åhr 
1712 d. 11. Febr. om ene Söndags natt, tå Brunsbo sätes gård 
lades i asko. Jag tillika med min kära hustru och barn war 
afftonen tilförena hemkommen ifrå wår gård Starbo i Wester-
bergslagen i Dahlarna belägen. Och om samma Söndag hade 
jag predikat i Åsaka. Wi befalte oss Gudi om afftonen effter 
wahnligheten med song och böner: och gingo så til hwilo. I 
midnats tid, tå alle lågo i djup och söt sömn, hörer min saliga 
hustru ett jemnt Döhn såsom ett susande starckt wäder, hwar 
vppå hon waknar, och springer ther vp, och får se min bok-
kammar stå i liusan loga. Ther war om dagen starckt eldatt i 
en dålig och beswikelig kakelvgn. Och, som jag menar, hafwa 
torrwäds stickorna, som lågo emellan kakelvgnen och trä-
wäggen fattadt eld.   

THET XXXIVI. KAPITLET.
§.1. Vti samma hefftiga wådeld, then jag i thet förra Kapitlet 
begynte tala om, woro doch monga böker ibland hundra-
de, genom Gudz besynnerliga försyn, förwahrade, i askonne 
oskadda igenfundna, Hwilket jag ei må förtiga: som woro;
Calixti Apparatus et Disputationes Thelog.
Biblia Numerata Dorschei.
Joh. Arndz Paradis Lustgård.
Hinkelman om Christi Blods Rening.
Spener von  der Weg zum Himmel.
Drexellii Salomo et Daniel.
Compendium Hafenrefferi.
Min Catechismi Gudel. Öfning, tv exemplar.
Mine Dödztanckar.
Min Vungdoms Regel och Ålderdoms Spegel.
Min Casserade Psalmbok in 8;vo tryckt hos Burchardi åhr 
1694. tv exemplar.

§.3. ...Min kopparplåt, ther min bild eller skapnad mig owit-
terligen snart för fem och fyratijo åhr sedan i Tyskland blef 
afstucken och mig förährad. Then låg i min bokkammar, ther 
elden först begyntes och alrahefftigast brann, och intet blef 
reddat, på ett skåp ibland mykit papper och monga böker 
ofwan och vnder, som alt blef til asko, at ther war icke en 
liknelse til som fans igen. Kopparplåten blef intet förtärd af 
elden, som doch mykit tunn och klen war, som ett litet tunt 
knifsblad. Then blef icke skadder en gång; när doch en stor 
kopparkätil, som stod weggen emot i förstufwon full med 
watn, smältes vp.  

Branden på Brunsbo 1712

Brunsbo enligt teckning av J.G. Thun 1835
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§. 12. Samma åhr 1712. wardt Brunsbo gård, som förr gammal 
och bofellig war, kosteliga och ståteliga vpbygd

*

Swedberg var ett barn av sin tid. Sin uppfattning om orsaken 
till branden på Brunsbo hade han helt klar. Den var ett straff 
från Gud att han inte skulle förhäva sig och ett sätt att aga 
biskopen.  Överhuvudtaget kunde personliga, liksom landets 
olyckor i övrigt, förklaras med Guds vrede. Så var exempelvis 
förlusten vid Poltava ett utslag av Guds vrede för männis-
kornas sabbatsbrott. Att människor vanhelgade sabbaten med 
arbete och brukade svordomar såg Swedberg som ett klart 
brott mot Guds Majestät och olyckor följde naturligt av detta.

Några böcker återfanns efter branden. Han namnger en del. 
Bland dem som han återfann och som han även såg som ett 
gudomligt tecken var hans eget psalmboksförslag från 1694. 
Boken hade blivit indragen på kunglig befallning då några 
infl ytelserika personer intrigerat mot Swedberg och menat 
att förslaget innehöll icke renläriga psalmer. Psalmboksstri-
den har betecknats som en av de värsta kulturskandalerna i 

vårt lands historia. Swedberg hade gjort sig omöjlig hos vissa 
grupper, inte minste genom sin nära förbindelse med kunga-
huset och gunsten därifrån, och nu tog man chansen att ge 
tillbaka. Psalmboken drogs in men kom senare att skickas till 
kolonin Nya Sverige över vilken Swedberg var biskop. Till 
och med kungen själv uppmanade Swedberg att skicka över 
psalmböcker då kolonin var i stort behov av både biblar och 
psalmböcker. När nu denna psalmbok klarar både branden i 
Uppsala och branden på Brunsbo ser Swedberg det som ett 
utslag av ett gudomligt ingripande där Gud ger Swedberg rätt 
i frågan om psalmboken.

Kopparplåten som hittas i askan är också den ett tecken 
från Gud att han är med Swedberg. Ingen annan förklaring 
fi nns att denna lilla plåt annars skulle ha kunnat bevarats från 
eldens förstörande verkan.

Vad brann upp och vad kunde återfi nnas efter branden? Ja, 
biskopen anger själv ett antal böcker i sin Lefwernesbeskrif-
ning som hade klarat sig. Hur var det med manuskript till 
olika böcker som han kom att ge ut senare? Hade biskopen 
någon form av ”backup”? Fanns det avskrifter på annat ställe 
som gjorde att han exempelvis kunde fortsätta med sitt arbete 
med Swensk Ordabok? Att från grunden helt börja om och 10 
år efteråt kunna presentera detta enorma arbete måste anses 
som omöjligt.

När jag hade skrivit så här mycket hände det märkliga att 
hela texten försvann ur datorn. Trots att jag sparat texten på 
hårddisken var det omöjligt att återfi nna den. Var det Swed-
berg som i sin himmel blev vred på mig att jag ifrågasatte 
hans förmåga att kunna börja om igen? Eller var det bara en 
tillfällighet där en händelse ser ut som en tanke? Nu är i alla 
fall texten sparad med fl era kopior och jag hoppas att den ska 
kunna fi nnas kvar där framöver.  

     Johnny Hagberg
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OBSERVERA!
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 Västgöta-Bokmässa i 
Skara 14-16 oktober

Välkommen till bokmässa i Skara. Under tre dagar i oktober får Du 
möjlighet att köpa nya och gamla böcker på mässa i Skara. Mässan 
startar fredag 14/10 kl 13.30 i Åbomska huset (Gamla biblioteket), 
mitt emot domkyrkan. Försäljning/information/kaffeservering. Alla 
besökare erhåller kostnadsfritt en västgötabok! Föreläsningarna sker i 
Åbomska husets nygestaltade vind! (hiss fi nns).

Fredag. 
15.00  JÖNN IGEN! Claes Astin, Perra Ljungberg & Anders 
 Granström berättar om och sjunger visor av  poeten Jönn 
 Liedholm. Lokal: Åbomska husets vind.
16.00  Biskop Åke Bonnier kåserar över ämnet  Kärleken till boken.

Lördag.
10.00  Mässan startar
13.30  Tidningsutgivning i Västergötland under fyra sekel. Tomas 
 Odén, Göteborgs Universitet, föreläser om den Västsvenska 
 pressens historia, och visar några rariteter i Stiftsbibliotekets 
 samlingar.
20.00 Mys och rys i universitetsmiljö – så skapas en modern 
 pusseldeckare i Agatha Christies anda
 Kristina Appelqvist skriver deckare som utspelar sig i den 
 akademiska världen i det vackra Skaraborg. Hon är nu aktuell 
 med ”Smultron, bröllop och döden” som är den tredje 
 boken om litteraturforskaren och talskrivaren Helena Waller. 
 Kristina kommer att berätta hur det kom sig att hon blev 
 författare mitt i livet. Hon kommer även att tala om den
 akade miska världen som deckarmiljö, Skaraborg som 
 deckarlandskap och vad som är karakteristiskt för en så kallad 
 feelgood-deckare.

Söndag.
10.00  Mässan startar
13.30  Mats Bjurbom, Herrljunga. Skrivande, kreativitet och att följa 
 Guds röst. – samt om vårt nya helgon 
 Elisabet Hesselblad.
 - Mats berättar om sitt eget skrivande och om upplevelsen att vara 
 med på Elisabeth Hesselblads helgonförklaring i Rom den 5 juni 
 2016.

Öppettider:  Fredag 13.30-18, lördag 10-01, söndag 10-16




