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Vår Frus Tider ut i världen

Under våren och sommaren har sällskapets bokutgåva Vår 
Frus Tider nått ut i världen. Den 12 juni överlämnade vår 
medlem, tillika ambassadören vid den Heliga Stolen, Fred-
rik Vahlquist, ett exemplar till Benedikt XVI i samband 
med sin avskedsaudiens, liksom till Kardinalstatsekreterare 
(Vatikanens premiärminister) Kardinal Bertone. Några 
dagar därefter fi ck även Maltas president Edward Fenech 
Adami ett exemplar. 

I samband med installation av ny latinsk Patriark av 
Jerusalem den 25 juni överlämnade Bo Theutenberg, 
också medlem i sällskapet, ett exemplar till Hans Salighet 
Patriarken Fouad Twal.

Vid det stora mötet för Ordo Sancti Constantini Magni i 
Kungälv den 23-25 maj överlämnade vår medlem Rune 
Torstensson varsitt exemplar till de högsta företrädarna 
för denna orden, Patriarken av Alexandria Theodoros 
II och Stormästaren Friedrich, Duke and Prince of 

Beaufort, Spontin.
Överhovpredikanten, biskop em. Lars-Göran Lön-

nermark, har överlämnat exemplar nummer ett av den 
numrerade upplagan till Konung Carl XVI Gustaf och 
nummer två till Kronprinsessan Victoria. 

Ordföranden Johnny Hagberg kunde den 22 juli i Bir-
gittaklostret i Vadstena överlämna ett exemplar till Moder 
Karin liksom ett exemplar till Vadstena församling och 
Societas Sanctae Birgittae. Den 3 juni överlämnades 
ett exemplar till den Apostoliske Nuntien (Vatikanens 
ambassadör) för Skandinavien, Ärkebiskop Emil Paul 
Tscherrig, i Stockholm.

Till Skarabiskopen Erik Aurelius har överlämnats 
ett numrerat exemplar liksom till Landshövding Lars 
Bäckström.

Fotodokumentation från några av ovanstående hän-
delser återfi nns i medlemsbladet.
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Glädjens Herre, var en gäst vid vårt bord i dag… Så sjöng vi vid 
måltiderna vid det härliga och inspirerande sommarmötet 1954 
på Åh stifts gård i Bohuslän under min gymnasisttid. Sången var 
obekant för mig och ganska ny då, och därtill fanns författaren 
med i ledarstaben. Först senare fi ck jag klart för mig att den 
här bordspsalmen, som nu är allmänt känd, hade tillkommit i 
Västra Tunhems prästgård på sluttningen av Hunneberg. Såväl 
text som melodi har Hans Dietrich Stern som upphovsman. 
Namnet antyder hans tyska börd. Hans mor hade tagit sina 
båda söner med sig till Sverige undan nazitidens förföljelser, 
och Hans Dieter, som man brukade säga, blev naturaliserad 
västgöte och kär fosterson till den bekante prosten Adolf Kloo 
i Tunhem. Hans Dieter kom efter prästvigningen att verka som 
inspirerande stiftsadjunkt under fl era år, innan han lämnade 
Skara stift för att tjänstgöra i Stockholm. Vid sin död 1990 var 
han komminister i Vällingby.

Bland de många västgötar man fi nner i den svenska psalm-
boken är nog Hans D Stern den ende som jag personligen 
träffat, om man inte ska räkna in Britt G Hallqvist i västgötarnas 
led. Hon var prästfru här ett antal år på 1940- och 50-talet, 
då maken Sten hade tjänst i både Bredared och Alingsås. De 
fi ck dock sin första prästgård i Vargön inom Västra Tunhem 
hos Adolf Kloo ”som blev deras faderlige vän, inspirerande 
förman och själasörjare”.1 Det lär vara till Kloo som Britt G 
ställer sina Frågor till en väsgötapräst och fi nner tröst i att ”Om 
man är litet darrig i benen efter domen och dödens bad och 
får se Västra Tunhems kyrka då blir man nog lugn och glad”. 
Familjen Hallqvist fl yttade till Lund 1958, och det var vid 
den tiden hon bar en stor del av arbetet i kommittén bakom 
Kyrkovisor för barn, som utkom 1960 och blev inspirerande 
för några decennier med stort intresse för psalmdiktning. På 
det området utvecklades Britt G Hallqvist till att bli en av de 
mest betydande av dem som satt sin prägel på 1986 års svenska 
psalmbok.

Man hittar många västgötar i psalmboken. Somliga av dem 
har jag fått ett särskilt förhållande till under min tjänstgöring 
i västgötabygder och jag vill gärna berätta något om dem. 
”Konsistorii skjutskärra” förde mig som nyprästvigd nyårsaf-
ton 1962 till Rackeby prästgård på Kålland, en dryg halvmil 
från mitt barndomshem. Där hade en psalmdiktare vuxit upp. 

Den gamla prästbostaden hade man visserligen fl yttat till en 
annan gård i socknen, men den vidsträckta trädgården var 
densamma som Ida Granqvist strövat omkring i. Hennes in-
nerliga psalm om tron, hoppet och kärleken (Sv ps 253) fäste 
jag mig vid under skoltiden i Lidköping, då vi sjöng den vid 
begravningsgudstjänsten för min klassföreståndare i realskolan. 
Detta hängde säkert samman med att min gamle lärare haft 
sitt fritidshus just i Rackeby. Ida Granqvist föddes 1872 som 
yngsta barnet till prosten Johannes Granqvist, och hon tycks 
ha ärvt sitt förnam från sin mor, Syster Ida Bernhardina Meijer. 
Prosten Granqvists minnestecknare kallar honom ”en ädel 
och helgad personlighet”.2 Rikt begåvad hade han genom sin 
brinnande studiehåg varit lämpad för en akademisk lärarbana. 
Då han saknade ekonomiska medel att stanna kvar i Uppsala, 
kom han dock tidigt ut i stiftet och blev där bl.a. kallad till 
lärare och föreståndare för seminariet i Skara. Med högsta 
betyg avlade han den då obligatoriska pastoralexamen för att 
1861 kunna tillträda kyrkoherdetjänsten i Rackeby pastorat,  
dit han blivit kallad. Där kom han att verka i bortåt femtio 
år. I herdaminnet sägs det att ”nöjd och anspråkslös bodde 
han med sin familj i det åldriga herdetjället, som erbjöd ringa 
utrymme och bekvämlighet. Så mycket vidare var den andliga 
horisonten kring patriarken i Rackeby”.3 Ida Granqvist fi ck 
med sig många goda intryck från Rackeby prästgård, och det 
blev henne förunnat att uppleva långt vidare horisonter än 
dem Kållandsbygden erbjuder. Hon avlade organistexamen i 
Skara 1901 och trädde några år senare i tjänst som missionär 
och blev sänd till Sydafrika. Efter drygt tjugo år utomlands var 
hon från 1929 sekreterare på missionsexpeditionen i Uppsala. 
Hon utgav ett trettiotal diktsamlingar och gjorde sig också 
bemärkt som skriftställare under signaturen ”Adi”. Hennes 
mest kända alster torde väl vara den trösterika psalmen O 
giv oss, Herre, av den tro som sorgerna betvingar från 1902.4 Ida 
Granqvist avled 1949 och fi ck sitt sista vilorum i hembygdens 
famn på Rackeby kyrkogård.

Bland de svenska missionärerna i Sydafrika samtidigt med 
Ida Granqvist fanns en kvinna med traditioner till Kinne-
kulle. Det var Hedvig Posse (1861-1927),5 som ägde både 
litterär begåvning och konstnärlig fallenhet. Hennes mor var 
därtill en västgötsk psalmdiktare. Både Hedvig Posse och Ida 
Granqvist ägnade zuluspråket stort intresse och skrev själva på 
detta för dem förut främmande tungomål. Ida Granqvist utgav 
exempelvis sångsamlingen Hlabelelani 1912, och Hedvig Posse 
skrev både sånger för zuluerna och upptecknade deras folk-
melodier. Betty Posses mor Betty Ehrenborg-Posse föddes 1818 
på familjegodset Råbäck i ett hem med litterära intressen.6 
Barndomen tillbragtes först på Råbäck och därefter en tid på 
Kråks herrgård vid Vättern. Tillsammans med sin mor var hon 
några år bosatt i Uppsala och umgicks då i de vittra kretsarna 
kring Geijer och Atterbom. Det var medan Bettys bror Rickard 
studerade juridik, och när han blev brukspatron på Bohrs herr-
gård i Västmanland fl yttade hon dit. Efter en längre studieresa 
till England började Betty Ehrenborg att från 1851 bjuda in 
traktens unga till söndagsskola, en pionjärgärning i vårt land. 
Hennes enda originalpsalm är Så älskade Gud världen all (Sv ps 
28), en bibelparafras som klart och trosvisst lyfter fram det djupa 
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innehållet i ”Lilla bibeln”. Psalmen skrevs 1856 och samma 
år ingick hon äktenskap med friherre Johan August Posse af 
Säby, aktuarie i riksarkivet men alltmer verksam som publicist 
och utgivare av tidningen Väktaren. Betty Ehrenborg var en 
fl itig översättare av andliga sånger. Hennes namn knyts sålunda 
till den ursprungligen tyska Morgon mellan fjällen (Sv ps 179) 
och till de anglosachsiska sångerna Klippa, du som brast för mig 
(Sv ps 230) och ”Här en källa rinner” (Sv ps 246). Hon bidrog 
även till att berika sångskatten för barn genom att ge oss den 
svenska versionen av Blinka lilla stjärna där. Förutom dottern 
Hedvig kom även sonen August att verka i missionens tjänst. 
Efter sitt giftermål kallade hon sig enbart Betty Posse; hennes 
författarnamn är Betty Ehrenborg, så sammanskrivningen av 
de båda släktnamnen är en sentida konstruktion.

 Under min tid som militärpastor vid det numera nedlagda 
regementet I 15 i Borås kom jag i kontakt med anförvanter 
till psalmdiktaren A. A. Afzelius, och jag kunde gärna tillmö-
tesgå deras önskan om att vid ett par kyrkliga förrättningar 
få sjunga den majestätiska psalmen Dig skall min själ sitt offer 
bära (Sv ps 22). Släkten härstammar från Afsegården i Brod-
detorp, och namnet Afzelius bars av fl era präster i Skara stift 
från slutet av 1600-talet. Arvid August Afzelius föddes 1785 
på Fjällåkra i Hornborga socken, ett komministerhem med 
knappa resurser. Hans föräldrar var mag. Per Afzelius o.h.h. 
Inga Magdalena Lindström. Om fadern säger herdaminnet 
att ”han ägde av naturen stora gåfvor, var en lycklig talare och 
skald, men lefde fort”, men också att ”efter hans död uppgafs 
egendomen till kreditorerna”.7 För att komma nå en ställning 
måste A. A. Afzelius lita till sin egen kraft, och efter den tidens 
vanliga mönster delade han tiden mellan egna studier och 
andras undervisning. Vid promotionen i Uppsala 1809 fi ck 
han motta den fi losofi ska lagern, och två år senare prästvig-
des han och kom att tjänstgöra som hovpredikant ett antal år. 
1821 utnämndes han till kyrkoherde i Enköping där han var 
verksam i ett halvt sekel fram till sin död 1871. Afzelius kom 
att umgås i kretsarna kring Geijer och Atterbom, och han var 
en av de tidigare medlemmarna i Götiska förbundet. Han 
hade redan i hembygden hos allmogen insamlat folkvisor, 

som var ett av hans stora intressen i livet. 1814 -17 utgav han 
tillsammans med Geijer Svenska folkvisor. Till en folkmelodi 
diktade han Näckens polska, som en tid betraktades nära nog 
som en nationalsång. För sina litterära insatser belönades han 
med fl era pris av Svenska akademin. En av Afzelius beundrad 
lärare i Uppsala var Christopher Dahl (1758-1809), professor 
i grekiska, till vilken studenterna såg upp ”såsom till en siare 
eller ett helgon”.8  Dahl hade även varit J O Wallins lärare och 
ingått i en kommitté som lämnat ett psalmboksförslag 1793. 
Det kan ha sitt intresse att nämna att Dahl var prästson från 
Saleby och dotterson till psalmdiktaren Olof Kolmodin i Flo.9 
Afzelius psalm kom med i Wallins psalmbok och har sedan 
dess haft en befäst ställning i vår psalmskatt som en lovsång 
till världens skapare som skrivit ”ditt stora, sköna namn… så 
i naturen som ditt ord”.

Under min tid som kyrkoherde i Södra Vings pastorat fördes 
detta samman med Hällstads pastorat. Då kom jag närmare 
traditionen av ännu en psalmdiktare – så benämns han på grav-
vården på Hällstads kyrkogård. Johan Hjertén var en bygdens son: 
han föddes i Od 1781 och tog namnet från barndomshemmet 
Hjerttorp. Han tjänstgjorde som präst i Hällstad till sin död 
1835. Han ingick i psalmkommittén 1814, men hans stilla sätt 
tycks ha medfört att han bland männen kring Wallin har ”kom-
mit att stå i skymundan”.10 Dock intygar exempelvis Henrik 
Schartau att Hjertén var ”en man med gott huvud och ädelt 
hjärta” som uppskattades mycket av Wallin.11 I vår nuvarande 
psalmbok återstår bara ett bidrag av Hjerténs hand, Jesus, gör mig 
så till sinnes (Sv ps 274). Det är kanske kännetecknande att av 
den psalmens fyra strofer endast de båda första är Hjerténs egna; 
de båda följande författades av Wallin som ”inom den sittande 
kommittén styrde och ställde ungefär som han ville”.12

Det är fascinerande att botanisera i psalmboken, och inte 
minst de många västgötarna där är spännande bekantskaper. 
Här har jag bara visat på några få av dem, och det är inte 
omöjligt att jag återkommer i detta ämne.

Lennart Nordquist

___________
1) Inge Löfström, En bok om Britt G, Värnamo 1982, sid.38
2) Skara stifts herdaminne 1850-1930, I , Stockholm 1928, 
sid. 533
3) A.a., sid. 535
4) Svenska män och kvinnor. Biografi sk uppslagsbok, band 3, 
Stockholm 1946, sid. 
5) A.a., band 6, Stockholm 1949, sid 161
6) A.a., band 6, Stockholm 1949, sid. 160f. Svenskt biografi skt 
lexikon, band 29, Stockholm 1995-1997, sid, 454ff. Person-
uppgifter har även inhämtats juli 2008 på Internet, Wikipedia, 
den fria encyklopedin.
7) Skara stifts herdaminne 1850-1930, I , Stockholm 1928, sid. 
417f. Personuppgifter även från Svenskt biografi skt handlexi-
kon, 1906; tillgängligt på Internet juli 2008.
8) Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 
30
9) A.a., sid. 30
10) A.a., sid. 70
11) A.a., sid. 71
12) A.a., sid. 71
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Några minnesord till hundraårsminnet av Gustaf Adolf 
Danells födelse

Det fi nns en småstad vid Tidan
som ligger lite grann vid sidan
Men Bofors och Vulcan
Har gjort att den stan
är lika välkänd som storstan vid Lidan

Bakom den limericken stod dåvarande kyrkoherden i Tida-
holm Gustaf Adolf Danell. Han blev kyrkoherde i Tidaholms 
pastorat 1951 och sex år senare tillträdde han  domprosttjäns-
ten i Växjö där han stannade till pensioneringen 1973. Han 
hade då stått på inte mindre än åtta biskopsförslag utan att bli 
utnämnd.

Danell föddes på själva Gustaf Adolfsdagen den 6 november 
1908. Det är alltså snart hundra år sedan. Han är en av de präster 
som betytt mycket för Svenska kyrkans homiletiska och litur-
giska utveckling under andra hälften av 1900-talet. Danell har 
hemortsrätt i Skara stift och han kom också att påverka många 
präster och lekmän i vårt stift. Denna minnesruna kommer att 
till stor del handla om hans tid i Skara stift.

Gustaf Adolf Danell växte upp på den gamla biskopsgården 
Brunsbo i Skånings-Åsaka församling. Han var den sjunde 
i ordningen av biskopsparet Hjalmar och Maria Danells tio 
barn. Efter studentexamen i Skara och teologiska studier i 
Uppsala prästvigdes han av sin far i Skara domkyrka Första 
söndagen efter Trettondedagen den 7 januari 1934. De övriga 
som vigdes till präster vid detta tillfälle var Eric Börjeson, 
Bertil Edvardsson, Thorsten Levenstam, Valter Lindström och 
Georg Mönegård.

Danell fi ck sin första tjänst i Ods pastorat, innan han blev 
missiverad som vice kyrkoadjunkt till Västra Tunhems pastorat 
med placering i brukssamhället Vargön. En kort tid tjänstgjorde 
han också i morfaderns (Claes Beckman) gamla pastorat 
Synnerby. 1936 återvände G A Danell till Uppsala för att bli 
pater vid Fjellstedtska skolan. Professorn i Gamla Testamentets 
exegetik, Sven Linder, också han prästson från Skara stift, ville 
gärna ha Danell till denna tjänst och på det sättet kunde han 

också fortsätta med sina licentiandstudier. På Fjellstedtska sko-
lan fanns också Skarastiftaren och sedermera biskopen Yngve 
Rudberg som nytillträdd direktor.

Redan 1938 kom G A Danell tillbaka till Skara stift och 
blev nu stiftsadjunkt med placering i Herrljunga. En av stifts-
adjunkterna brukade placeras där med tanke på att man före 
bilismens genombrott var beroende av goda tågförbindelser. 
Nyårsdagen 1938 tillträdde han tjänsten och nu kunde han 
också gifta sig med Inga Törner. Hon var dotter till prosten 
Claes Törner i Vadstena och hans maka Ragnhild. Familjen 
Törner hade gamla kontakter med Skara stift från den tid då 
Claes Törner var kyrkoherde i Dala. Han var också initiativ-
tagare till Västgötaungdomen julbok, som utkom 1917-50.

Hösten 1939 missiverades G A Danell åter till Vargön som 
kyrkoadjunkt. Licentiatexamen var klar i januari 1940 och 
Danell kom att stanna i Vargön till hösten 1943. Den legen-
dariske ”riksprosten” Adolf Kloo var kyrkoherde i pastoratet. 
Kloo var en mycket eftertraktad och originell förkunnare. Han 
reste land och rike kring och talade på församlingshelger. Kloo 
och Danell var på många sätt olika, men prosten gav sin unge 
adjunkt fria händer att utforma sin verksamhet. När Adolf Kloo 
gick i pension 1949 hette efterträdaren Sven Danell, bror till 
Gustaf Adolf. Sven Danell blev ju sedermera biskop i Skara, 
efter det att bröderna stått på samma biskopsförslag.

I Vargön ville G A Danell pröva det högkyrkliga konceptet, 
där Gunnar Rosendal i Osby var den främste läromästaren. 
Visst var det många som uppskattade Danell i Vargön men 
framgångarna ville inte komma. Frågan ställdes varför Kloos 
folkliga stil gick hem medan den sakramentalt präglade kyrko-
kristendomen med högkyrklig inriktning inte vann anklang? 
Danell arbetade dock oförtrutet vidare med tideböner och ett 
utökat antal nattvardstillfällen. För den gamla västgötafromhe-
ten, där Kloo hade sin förankring, var predikan det viktigaste i 
gudstjänsten, medan nattvarden fi rades sällan men då med stort 
allvar. Danell ville ha en samsyn mellan predikan och nattvard, 
där båda var väsentliga för den söndagliga gudstjänsten.

Nu var tiden inne att än en gång återvända till Uppsala och 
fullborda doktorsavhandlingen.  1946 var det dags för dispu-
tation och avhandlingens titel var Studies in the Name Israel in 
The Old Testament. Som ett kuriosum kan nämnas att förre 
kyrkoherden i Böne, Karl Myrin, som bodde som emeritus i 
Uppsala korrekturläste Danells avhandling. Myrin var fi l. lic. i 
semitiska språk och synnerligen lämpad för en sådan uppgift. 
Två år efter disputationen blev Danell 1948 docent i Gamla 
testamentets exegetik i Uppsala.

Nu kom också en annan fas i G A Danells liv. Han blev 
Uppsala studentkårs präst. Det blev en mycket intensiv pe-
riod. Danell prövade många olika typer av studentgudstjäns-
ter. Hemmet på Börjegatan blev en samlingsplats för studier, 
samtal och diskussioner. Här betydde makan Inga mycket som 
värdinna.  Det var inte ovanligt att mellan 50 och 60 personer 
samlades i lägenheten, och då skulle det alltid vara någon form 
av traktering.

 Under tiden i Uppsala arbetade Danell också ivrigt för att 
få ett kristet studenthem av samma typ som Laurentiistiftelsen 
i Lund. Danell blev den förste ordföranden för S:t Ansgars stif-

Biskopssonen från Brunsbo som blev domprost i Växjö och en 
portalfi gur inom Svenska kyrkan under 1900-talet
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telse vid bildandet 1949.  Först tio år senare 1959 kunde bygget 
startas men då hade Danell lämnat Uppsala åtta år tidigare.  

När det inte fanns möjlighet att få tjänst inom teologiska 
fakulteten i Uppsala blev det aktuellt för G A Danell att 
återigen gå ut som församlingspräst.  När kyrkoherdetjänsten 
i Tidaholm blev ledig efter Aron Öman, som gått ur tiden i 
december 1950, sökte G A Danell tjänsten och vid valet fi ck 
han stor majoritet.

Nu följde sex intensiva och lyckliga år i Tidaholm. Guds-
tjänstprogrammet från Vargön kunde Danell nu till stora delar 
sätta i verket. Det blev nattvard varje söndag i Tidaholms kyrka, 
antingen i högmässan eller i en morgonmässa. Danell införde 
också tidegärden med dagligt laudes och completorium. Den 
svarta prästkappan som varit allenarådande byttes mot alba 
och stola.

Danell inbjöd också till samtalskvällar i Tidaholms kyrka 
och i stadsbibliotekets hörsal. Det kom alltid mycket folk till 
dessa samlingar. Danell var folklig och öppen i sin framtoning.  
Tidaholm är ju en genuin arbetarstad och Danell anknöt 
till detta och tog tillfället i akt och inbjöd till studiecirklar i 
livsåskådningsfrågor i ABF:s regi. Danell blev också en mycket 
uppskattad lärare på Blåbandsstiftelsens folkhögskola Helliden 
utanför Tidaholm. Han deltog gärna i kamratlivet på skolan 
och då kunde man också se honom kreera en av rollerna i  
Ruskaby skola. 

För G A Danell var gudstjänsten det centrala i prästens verk-
samhet. Han var en mycket uppskattad predikant. Det kom 
mycket folk till gudstjänsterna när han predikade. Det gällde 
inte bara i Tidaholms kyrka utan även i annexkyrkorna Ack-
linga och Baltak och i Mobackens kapell. Många ville också 
gärna att den uppskattade Tidaholmsherden skulle predika och 
hålla föredrag på andra platser i och utanför stiftet.

G A Danell hade stort förtroende i kontrakt och stift. Biskop 
Yngve Rudberg utnämnde honom till kontraktsprost i Kåkind 
efter prosten Karl-August Hellgren i Varola, och han valdes 
också av prästerna i stiftet till ledamot i Skara domkapitel 
efter prosten Arvid Norberg i Norra Kyrketorp. När brodern 
Sven Danell blev biskop i Skara 1955 kom alltså två bröder 
att sitta i samma domkapitel. Tidaholmarna förstod säkert 
att nya uppgifter väntade på deras kyrkoherde och så blev 
det också.  Domprosttjänsten i Växjö hade blivit ledig efter 
Ivar Hylander som blivit biskop i Luleå.1956. Danell sökte 
inte tjänsten men kallades som fjärde man, valdes med stor 
majoritet och fi ck kunglig utnämning, vilket då gällde alla 
domprostbefattningar. Då hade han också fått förord av både  
biskop och domkapitel. 

G A Danell kom som domprost till Växjö 1957 och stan-
nade alltså där till pensioneringen 1973. Danell gick i spetsen 
för ett omfattande gudstjänstliv med söndaglig högmässa och 
koncentration kring liturgi och predikan. Siffrorna för guds-
tjänstdeltagare och kommunikanter steg markant, och även de 
som hade en annan uppfattning i ämbetsfrågan kom gärna för 
att lyssna. Danell var också en mycket framstående liturg med 
en fantastisk sångröst. Man sa att han ”hade guld i strupen”. 
Danell var eftersökt som själsörjare och bikten var en viktig 
del i hans ämbetsförvaltning.

Danell sade sin mening rakt ut. Om han något förivrat sig 
och sårat en medmänniska, så var han redo att be om ursäkt 
och rätta till det som sagts. Hans kloka hustru Inga var en god 
mentor och rådgivare.

I ämbetsfrågan var G A Danell omutlig. På den punkten 
fanns ingen kompromiss och han var beredd att fullt ut ta 
konsekvenserna av sitt nej till kvinnliga präster. För honom 
var Bibeln och bekännelsen klar på denna punkt. Här fanns 
ingen prutmån. Danell var i högsta grad en offentlig person 
och massmedierna ville gärna ha hans uttalande, och han drog 
sig inte undan den offentliga debatten. Han stod som sagt på 
åtta biskopsförslag utan att bli utnämnd. Det var inte bara 
ämbetsfrågan som låg honom i fatet. Här fanns också andra 
motiv, åtminstone under de första biskopsförslagen. Det är helt 
klart att ärkebiskop Yngve Brilioth inte ville ha den stridbare 
Danell i biskopskollegiet. Danell var ju inte sen att visa och 
säga sin mening i olika frågor.

Regeringens utnämningspolitik väckte förundran på många 
håll. Den socialdemokratiske riksdagsmannen från Tidaholm 
tog för givet att Danell skulle bli utnämnd, när han 1956 stod 
på förslag till biskopstjänsten i Karlstad. En kyrkvärd i Tidaholm 
uttryckte saken så: ”Vi ble arga – men gla´a.”

När G A Danell hade sin avskedsgudstjänst i Växjö 1973 var 
domkyrkan fylld till sista plats och tio präster tjänstgjorde vid 
två altaren under kommunionen.  Efter den gudstjänsten sam-
manfattade han för vännen Gunnar Rosendal sina aktiva prästår 
med orden: ”Allt har inte blivit sämre. Deo dicamus gratias.”

G A Danell avled den 5 december 2000. Begravningsguds-
tjänsten ägde rum i Gamla Hjelmseryds kyrka. Danell hade 
en lång tid varit ordförande i Hjelmserydsstiftelsen. Han har 
fått sin sista jordiska viloplats på kyrkogården där.

Professor Oloph Bexell utgick i sitt griftetal från orden i 
1 Kor 2:2,5: ”Det enda jag vill veta av när jag var hos er, det var 
Jesus Kristus. Er tro skall inte vila på mänsklig vishet utan på Guds 
kraft.”

Nils Hjertén

Underlag till denna minnesruna kommer bl a från professor 
Oloph Bexells Präster i S: t Sigfrids stift 3, minnesteckningar till 
prästmötet i Växjö 2002,  Arcus förlag

 Bok & Biblioteksmässa
Även i år deltar Stiftshistoriska sällskapet vid 

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 25-28 september. 
Vår monter har nummer D 03:12. 

Ansvarig för dagarna är 
Margareta Jansson 0511-137 46, 070-687 63 343

Vem var den verklige Arn? 
Vilka kloster fanns i Västergötland 
under medeltiden? Vad innehåller 
Skaramissalet - Sveriges äldsta bok? 
Hur användes Avlatsbrev under medeltiden?
Vilka blankvapen finns i våra kyrkor och 
vad är ett Huvudbaner?

Svaret på frågorna kan du finna bland böcker i 
Skara stiftshistoriska sällskaps bokutgivning

Böcker om medeltiden

www.skarastiftshistoriska.nu
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Enligt vissa källor blev Olof Skötkonung döpt 1008 eller några 
år dessförinnan. Han var troligen knuten till kristen tro redan 
innan dopet emedan hans släktingar i Europa sedan länge var 
kristna. Senaste tidens forskning visar att kristendomen vid 
denna tid redan var etablerad i västra Götaland. 

Som konung i sitt rike, vars omfattning är svårbestämbart, 
hade Olof att förrätta offer till ”de gamla gudarna”, så det 
fanns ju en risk att han genom sitt dop skulle bli detroniserad 
på grund av sitt nya ställningstagande i religionsfrågan. Det 
fi nns därför anledning att hålla fast vid tanken, att det var ett 
personligt ställningstagande som skedde vid dopet. Traditionen 
säger att även hans familj döptes och i varje fall döttrarna tog 
det på allvar vilket deras senare livslopp visar. 

Vid tiden för dopet befann sig Olof vid sina domäner och 
sitt fasta hus i Husaby och nu avträdde han detta till biskopen. 
”Biskopen till stol och stav” vilket verkar antyda, att Husaby 
inte bara blev en biskoplig förläning utan att han här skulle 
utöva sitt ämbete! Biskoparna övergick nu från att vara resande 
missionärsbiskopar till att bli fast placerade vad det gäller sin 
ämbetsutövning. Man placerar annars Turgot som den förste i 
raden av i Skara placerade biskopar. Men vi får räkna med en 
övergångstid då strukturerna inte är fasta. Man visste ju inte 
då vad man vet nu, att Skara 130 år senare skulle få inviga sin 
ståtliga katedral. I Husaby fi nns bara ett smärre bevis på en 
kyrka från 1000-talet. Men det mäktiga tornet, uppfört troligen 
under den gode och fromme Inge d. ä. i slutet av 1000-talet är 
ju ett bevis nog på ett redan etablerat kyrkligt maktcentra just 
i Husaby.

Den kristna tron var nu ingalunda befäst i rikets översta 

toppar. Men i början och mitten av 1100-talet var hela vårt 
landskap kristnat och i Skara stift fanns 517 kyrkor. Allt tycks 
ha startat med dopet i Husaby.

 I juni år 2000 fi rades i Husaby ”Tusen år av kristen tro i Sve-
rige” i närvaro av representanter från kyrkor och samfund och 
med 26 biskopar från Sverige, Norge, Storbritannien, Finland, 
Tyskland och Baltikum. Över 5.000 människor från när och 
fjärran deltog. Vid detta tillfälle restes ett tacksamhetens och 
ekumenikens altare. Invid detta fi ras nu gudstjänster, mässor, 
dop m.m. och utgör en station på pilgrimsleden som passerar 
Husaby.

 I år (29 augusti) fi rar Husaby S:t Sigfrid, missionärsbisko-
pen från York (?), med en festlighet ledd av biskop em. Bengt 
Wadensjö, som även berättar om sin kommande bok ”Ekon 
från Husaby”. Under året vill församlingen också fokusera på 
dopet och arrangerar festligheter för unga familjer och deras 
nydöpta barn.

 I Husaby fi nns även ett stort intresse för Olof Skötkonungs 
dotter Ingegerd, som var gift med fursten Jaroslaw i Kiew. Efter 
sin död blev hon helgonförklarad som Anna av Novgorod. Hon 
skulle med rätta kunna kallas vårt första kända helgon. I varje 
fall är hon bland de ryska folken ett fortsatt älskat helgon. Rysk 
television har t.o.m. för att göra ett program om henne, fi lmat 
i Husaby, platsen där det blivande helgonet vistades, döptes 
och antog den kristna läran. Hennes helgonförklaring skedde 
ett tiotal år innan kyrkan splittrades i öst och väst. Vår önskan 
och bön är, att vi nu efter tusen år av splittring må bli ett, 
att kristenheten enas till en enda kyrka grundad på dopet i 
Faderns, Sonens och den helige Andes namn. 

Erik Långström
Kyrkoherde i Husaby  

1000 år sedan Skötkonung döptes
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Jerusalemsföreningen i Skara

Svenska Jerusalemsföreningen grundades år 1900 på initiativ av 
Visbybiskopen K.H.G. von Schéele efter tysk förebild. Man 
gick dock ut till offentligheten med upprop först år 1902. von 
Schéele hade medföljt ressällskapet vid kajserns, Wilhelm den 
II: s, resa till det heliga landet och tagit intryck av nöden i Jesu 
eget jordiska hemland Palestina år 1898. Föreningen hade re-
dan från början – liksom än i dag – två pelare i verksamheten: 
en skola och ett sjukhus, 1902-1948 var verksamhetsorterna 
Jerusalem och Betlehem, numera befi nner sig båda verksam-
heterna på Västbanken,

Redan från början strävade den svenska Jerusalemsföreningen 
efter att bilda lokalavdelningar som ute i stiften skulle verka för 
dess intressen. Redan 1902 kallade man lektor E Wermecrantz 
till lokalombud i Skara. Wermecrantz blev sedermera domprost 
i Skara. Denne lyckades 1903 få också biskop Keijser till med-
lem. De följande åren gick det uppenbarligen trögt, nästa nya 
medlem kommer först 1906 med den f.d. lektorn S. Linnarsson. 

Men två år senare, 1908, ökas medlemsregistret med den nye 
biskopen Hjalmar Danell, Anna Drakenberg, fru Linnarsson, 
och Stina Warholm. 1909, för snart jämnt hundra år sedan, 
bildas så en lokalförening av Svenska Jerusalemsföreningen i 
Skara. I samband med konstitueringen värvades ytterligare 33 
medlemmar så att den nybildade fi lialen hade inalles 40 med-
lemmar. Den för föreningen outtröttlige biskop von Schéele 
var den som själv åkte till Skara och grundade lokalföreningen. 
Redan inför nästa år, 1910, hade Skaraavdelningen nästan 90 
medlemmar. Fram till 1920, den tidsperiod jag följt, minskar 
medlemsantalet till cirka 60 medlemmar. Men även det är en 
aktningsvärd siffra. I Svenska Jerusalemsföreningens arkiv på 
UUB – Carolina Rediviva – fi nns ingen dokumentation av 
lokalavdelningarna. Uppgifterna ovan är hämtade från Svenska 
Jerusalemsföreningens Tidskrift 1902-1921. Vidare forskning om 
föreningen i Skara och dess verksamhet måste göras på plats.

Gustaf Björck
Uppsala

Marias återkomst

I vår svenska kyrkotradition har Jungfru Maria under 
lång tid spelat en underordnad roll. Från att ha intagit en 
central ställning i medeltidens föreställningsvärld trängdes 
hon tillbaka genom reformationen och blev en i raden 
av ”bibliska gestalter”. Många praktfulla Maria-skåp och 
färgrika skulpturer fl yttades ut ur kyrkorummen, och de som 
ändå tilläts stanna kvar fi ck en undanskymd plats. De blev 
med tiden avfl agade och skadade och skymtar numera som 
skuggbilder av en förgången skönhet. De tillmäts  visserligen 

ett antikvariskt värde men har förlorat sin funktion i det 
aktuella gudstjänstlivet.

Sedan några decennier har dock ett förnyat intresse för Maria 
börjat skönjas i vårt land. Det talas till och med om ”Marias 
återkomst” i kyrka och folk. Böcker ges ut om Marias betydelse 
i teologi och folkliv, ikoner pryder församlingslokaler och 
nybyggda kyrkor. Utställningar med Maria-motiv anordnas i 
museer, där skulpturer förvaras, vilka annars skulle ha skattat 
åt förgängelsen. I det svenska kyrkoåret har en ny Maria-
dag  tillkommit, nämligen den fjärde söndagen i Advent med 
rubriken ”Herrens Moder.”

Maria är på väg tillbaka. 
Men frågan är, om hon alls har varit borta? Kanske inte 

alldeles. 
Två Maria-dagar har trots allt bevarats genom alla kalender-

reformer, nämligen Bebådelsedagen och Jungfru Marie 
Kyrkogångsdag. 

I almanackan fi nns fl era spår av forna Maria-dagar, som på 
ett fördolt sätt har påmint om Maria. Den 8 september bär 
namnet Alma, vilket är ett minne av Marias födelsedag. Den 
15 augusti har Stella, som betyder stjärna och antyder Marias 
himmelska födelsedag. Den 2 juli har namnet Rosa, vilket 
är en folkkär Maria-symbol och syftar på dagen för Marias 
Besökelse. Den 8 december har namnet Virginia, jungfrulig, 
en gång en stor Maria-dag. Så kan minnet av Maria spåras i 
vår almanacka. 

För att inte nämna alla spår som fi nns i den svenska fl oran. 
Mångfaldiga blomsternamn i den folkliga traditionen har 
anknytning till Jungfru Maria. Gullvivan har kallats Marias 
nyckel, Gulmåran Marie sänghalm, Daggkåpan Marias kjol, 
Förgätmigej Marias ögon o.s.v.

Så alldeles bortglömd har hon inte varit.
Ett exempel på ”Marias återkomst” vill jag hämta från min 

hemkyrka i Kållands-Råda. Där fanns under högmedeltiden 
ett magnifi kt Maria-skåp, placerat över ett sidoaltare invid 
korvalvets norra sida. Detta altare, vilket i äldre beskrivningar 
omnämns som ”kvinnoaltaret,” fanns ännu kvar vid 1600-
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Två nya böcker från Skara stifts-
historiska sällskap

Kyrkliga förhållanden bland svenskarna i 
Reval vid slutet af 1600-talet

1912 trycktes i Reval boken Kyrkliga förhållanden bland svensk-
arna i Reval vid slutet af 1600-talet. Författare var dåvarande 
pastorn vid svensk-fi nska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, John 
Waldemar Gustafsson.

Den svenska församlingen i Tallinn har sitt upphov i den 
svenska population som redan på 1500-talet fanns i den då 
svenska staden. Svenskt församlingsarbete bedrevs fram till 
slutet av Andra världskriget då kyrkan stängdes och senare 
blev sportlokal. 1992 återfi ck församlingen sin kyrka och har 
därefter verkat för svensktalande i Tallinn.

Skara stiftshistoriska sällskap ger nu i samarbete med S:t 
Mikaels församling ut denna bok för att tillvarata och belysa 
den svenskkyrkliga historien i Estland. Många är de präster från   
Skara stift som verkat i de estlandssvenska församlingarna.

I Tallinns domkyrka fi nns ett epitafi um över en västgötapräst, 
som verkat i Estland för mycket länge sedan. Hans namn var 
Isac Hasselblad. På epitafi et står tillnamnet ”Mariestadius”, vil-
ket antyder att han kom från Mariestad.  Isac Svenonis Has-
selblad Mariestadius var troligen bördig från Hassle socken. 
Han föddes 1608 och kom till Estland i unga år för studier vid 
universitetet i Dorpat (Tartu). Han blev universitetslärare vid 
detta universitet varefter han kallades till hjälppräst på Nuckö. 
Där fann han sig väl tillrätta med den svenska befolkningen, och 
blev församlingens herde och senare även prost. Prästfamiljen 

talets slut, då det togs bort och ersattes av en praktfull 
predikstol i rött, blått och guld, en manifestation av Ordets 
primat i den lutherska kyrkofromheten. 

Det vackra Maria-skåpet togs ned men blev inte destruerat 
utan lades undan någonstans, kanske på kyrkvinden. Man 
vet, att skulpturen en tid har förvarats i sockenmagasinet vid 
kyrkan. 

Dess ”återkomst” påbörjades vid en kyrkorestaurering på 
1920-talet, då Maria-bilden i sitt skadade skick fl yttades in i 
kyrkan, först i sakristian och sedan i långhusets bakre del vid 
dörren. 

Nästa steg i ”återkomsten” togs, då hon fl yttades fram till 
östra korvalvet och placerades över ett bord på långhusväggen. 
Numera har hon fl yttats till själva korvalvet på södra sidan. Hon 
står invid dopfunten med ansiktet vänt mot församlingen. Som 
kyrkans Moder vänder hon sig välkomnande mot de barn 
som döps in i kyrkans famn. Men hon har inte fått renoveras 
och färgsättas. Antikvarisk rengöring och konservering har 
tillåtits, inte mer. Därför befi nner sig Råda-madonnan alltjämt 
i ett färglöst och ofärdigt skick, vördad som antikvitet men 
utan sin forna strålglans

Ett förslag att återskapa Marias bild i Råda fi ck vi av en 
ung konstnär och konstvetare vid namn Tomas Olausson. 
Han åtog sig att måla en tavla, som skulle ge en vision av 
skulpturens forna utseende. I samarbete med kyrkans 
personal och sakkunniga rådgivare gjorde han en grundlig 
undersökning av skulpturen. Det framgick av färgfragment i 
träets sprickor, att Marias mantel har varit röd till färgen med 
blomstermönster, inte blå som man hade tott. 

I vissa beskrivningar sägs, att Maria hade en rund hätta på 
huvudet, men det visade sig vid undersökningen, att ”hättan” 
måste ha varit fästet för en krona. 

En annan tveksamhet var den avbrutna högerarmen, som 
saknas. Av skjortärmens hållning framgår att armen har varit 
riktad snett framåt och  alltså inte har tjänat som stöd åt barnet. 
Vad höll Maria i sin högra hand?  Efter diverse rådfrågning 
valde konstnären att måla en lilja.

En annan fråga var ”baldakinen” över hennes huvud 
och spåren av gångjärn vid sidorna. Det framgår tydligt, att 
skulpturen varit innesluten i ett skåp med dörrar, som kunde 
stängas omkring sitt dyrbara innehåll. Skåpet har troligen 
hållits tillslutet men har öppnats vid mässor och bönestunder, 
varvid anblicken av den ljusbelysta färgprakten måste ha gjort 
ett starkt intryck på församlingen. 

Att madonnans huvud haft en gyllene gloria som bakgrund 
och att hela gestalten framträtt i en mandorla av strålar, kunde 
man sluta sig till av färgfragment och genom jämförelser med 
andra liknande bildframställningar.

Tavlan invigdes som kyrkligt inventarium i Kyndelsmässotid 
år 2007 och fi ck sin plats på södra långväggen. Med en 
förklarande text ger den åt kyrkans besökare en god 
illustration till, hur Råda-madonnan en gång har sett ut och 
vilken funktion hon haft.  

Jungfru Maria har aldrig ägnats tillbedjan, sådan tillkommer 
endast Gud. Men hon har vördats som Herrens Moder och 
Kyrkans Moder och hon har lovprisats enligt orden i Luk. 
1:48 ”Härefter skola alla släkten prisa mig salig”.

 
                                                        Bengt Schantz

Kyrkoherde em. i Råda
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Hasselblad omfattade tre generationer. Under sonsonens tid 
blev namnet förtyskat till Hasselblatt.

Nuckö församling styrdes av tre generationer västgötapräs-
ter under 1600-talet. En annan västgötasläkt verkade under 
tre generationer i samma församling under 1700-talet. Jonas 
Carlblom föddes i Karleby socken i närheten av Falköping. 
Han kom till Estland och blev kyrkoherde i Nuckö församling 
under senare hälften av 1700-talet. Carlbom var starkt gripen av 
den pietistiska/herrnhutiska väckelsen. Han efterträddes av sin 
son och sonson, och liksom var fallet med släkten Hasselblad, så 
blev den tredje generationen så småningom helt förtyskad.

Under 1800-talet fanns två betydelsefulla gestalter i Estland, 
Lars Johan Österblom och Thure Emanuel Thorén. De var inte 
präster utan utbildade vid Johannelunds missionsinstitut och 
utsända av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för att missionera 
bland svenskarna i Estland. Lars Johan Österblom var född 
i Lugnås socken. Efter att ha prövat på olika yrken fi ck han 
studiehjälp av sin kyrkoherde och blev antagen till utbildning 
vid Johannelund. Thure Emanuel 
Thorén kom från Norra Fågelås i 
trakten av Hjo och fi ck också han ut-
bildning inom EFS. Båda blev år 1873 
utsända som evangelister till svenskarna 
i Estland, där deras verksamhet fi ck en 
genomgripande betydelse för folkbild-
ning och moralisk uppryckning.

1900-talets svenskkyrkliga infl ytande 
går genom tre män. Först Gunnar 
Schantz, som ursprungligen var från 
Göteborg. Prästvigd av Nathan Söder-
blom, fi ck han under 1920-talet verka 
som kyrkoherde på svenskön Runö. 
Samtidigt var Erik Petzäll från Borås 
kyrkoherde i den svenska församlingen 
i Tallinn och blev senare även prost i 
den estniska kyrkans svenska kontrakt. 
1928 återvände Erik Petzäll till Sverige 
och blev så småningom kyrkoherde 
och prost i Fristad. Slutligen nämns 
Skarabiskopen Sven Danell, som på 
1930-talet var kyrkoherde på Nuckö. 
Senare samlade han sina minnen från 
Estland i boken Guldstrand.   

Ön
Adelaide Schantz (1903-1970) var 
prästdotter från Blidsberg i Väster-
götland, där fadern Alfred Fridner 
var komminister. 1925 ingick hon 
äktenskap med kyrkoherden på Runö, 
Gunnar Schantz, och därmed började 
ett på många sätt spännande liv. Det 
Runö som den unga fl ickan, endast 22 
år gammal, kom till var under en stor 
del av året isolerat från omvärlden. Det 
blev fem år som ”pastorska”, men också 
som sjuksköterska och skollärarinna.

Sina minnen från åren på Runö sam-
lade Adelaide Schantz i boken Ön som 
utkom 1937. Boken kom att bli spridd 

i kyrkliga kretsar och blev även en omtyckt högläsningsbok. 
Sedan länge är den endast möjlig att få tag i antikvariskt.

Skara stiftshistoriska sällskap utger nu en ny upplaga av 
denna bok, och fogar till denna även ett kapitel av sonen Bengt 
”Prästgårdsfl ickan från Blidsberg som blev pastorska på Runö” 
samt några stämningsfyllda dikter av Adelaide Schantz.

Gunnar Schantz blev efter hemkomsten från Runö 1930 
komminister i Töreboda. Här kom prästparet att verka till 
Gunnars pensionering 1956. 

För att belysa en märklig kvinna och ett märkligt prästpars 
liv ger sällskap ut denna bok, men också för att lyfta fram 
minnet av den kultur som en gång fanns på Runö. Adelaide 
Schantz ger oss i denna bok en livfull skildring av det som en 
gång var, en, om man så vill, svunnen tid.

Böckerna är under tryckning men kan redan nu beställas 
genom Johnny Hagberg. Pris: 125:-/st
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Vår Frus Tider överlämnad 

I samband med installation av ny latinsk Pa-
triark av Jerusalem den 25 juni överlämnade 
Bo Theutenberg, också medlem i sällskapet, ett 
exemplar till Hans Salighet Patriarken Fouad 
Twal.

Fredrik Vahlquist överlämnar ett exemplar av 
boken till Maltas president Edward Fenech 
Adami.

Johnny Hagberg överlämnade den 22 juli i 
Birgittaklostret i Vadstena ett exemplar till 
Moder Karin.
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Till en prästs uppgifter hör fortfarande att gå med sjukkom-
munion, eller sockenbud, som det ibland kallas. Kommunionen 
kan vara efterfrågad därför att personen på grund av sjukdom 
inte kunnat ta sig till söndagens mässa, men kan också ges 
som en sista vägkost inför uppbrytandet från denna värld. 
Båda formerna praktiseras, men i mångas medvetande har 
nog sockenbudet snarare kommit att betraktas just som en 
dödsförberedelse. Som präst kan man nämligen ofta, när man 
frågar den sjuke eller dennes anhöriga om man skall komma 
med nattvarden, få ett nekande svar med motiveringen att fullt 
så sjuk är han eller hon inte, dvs. man tror inte att döden är 
alldeles förestående.

Om sockenbudet i relation till sjukbesök och dödsberedelse 
under medeltid och reformationstid har Stina Fallberg Sund-
mark skrivit sin doktorsavhandling, inom ämnet kyrkoveten-
skap, som hon i våras disputerade på vid Uppsala universitet. 
Framställningen gör anspråk på att för första gången teckna 
sockenbudet som en helhet samt därtill innehållsligt göra 
jämförelser över tid, dvs. från svensk medeltid över till 1500-
talets reformationstid. Dock skall sägas att lejonparten ägnas 
medeltida förhållanden. I och för sig är inte detta konstigt. 
Den reformerade Svenska kyrka, som under hela 1500-talet 
söker sin form och identitet, gav redan på ett tidigt stadium 
sockenbudet, för det första en delvis annan ställning och för 
det andra, ett något beskuret innehåll – även om mycket också 
var identiskt. Budet kom sålunda att i de liturgiska ordningarna 
regleras mindre strikt, varför jämförelsematerialet blir betydligt 
mera sprött.   

Till att börja med måste sockenbudet ses i sitt sammanhang, 
dvs. det faktum att kyrka och folk under den undersökta 
perioden var en integrerad enhet. Kyrkans år var samhällets 
år, reglerat av alla de olika helgdagarna, och kyrkans liv var 
folkets liv, dvs. kyrkan följde människorna från vaggan till 
graven – och genom läran om skärselden liksom de timliga 
och eviga straffen, fortsatte kyrkans uppdrag och ansvar, liksom 
möjligheten att påverka, även bortom denna. Även om allt 
vilade på trosföreställningar, vilka naturligtvis också omfattades 
av vanligt folk – i hur stor utsträckning kan man dock, då som 
idag, knappast veta – var det kristna livet i medeltidens kyrka 
först och främst sakramentalt betingat. Det var i och genom 
sakramenten som det kristna livet levdes. I samband med 
sockenbudet utskiftades i den medeltida kyrkan inte mindre 
än tre sakrament: bikten, de sjukas smörjelse och nattvarden. 
Sålunda innehåller inte sockenbudet en tanke utan fl era. Dock 
hela tiden med det klara syftet att lösa från synden och öppna 
för evigheten. Det handlade inte bara om att dö i frid, utan 
att dö i Herren. Härtill var bikt, kommunion och smörjelsen 
medel. Bruket av olja hade alltsedan 700-talet kommit att 
tydligare sättas i samband med just dödsberedelsen än med 
bön om tillfrisknande, och det är också vid denna tid som 
man börjar benämna saken som ”den sista smörjelsen”. Detta 
får fullt genomslag fram mot senmedeltiden. 

De frågeställningar Fallberg Sundmark ställt upp är: Hur 
kunde sockenbudet gå till i medeltida och reformatorisk tradition? Vad 
var dess innebörd? Därefter: Hur motiverades att medeltida liturgi och 
bruk fortlevde, förändrades eller avskaffades i reformatorisk tradition? 
Som källmaterial har inte endast skriftliga källor brukats utan 

Sjukbesök och dödsberedelse

även målningar/bildmaterial och liturgiska kärl. Besvarandet av 
avhandlingens första fråga färgar hela dess disposition genom 
kapitelindelningen: Budet, Förberedelsen, Ditfärden, På plats 
och Återfärden. Styrkan med denna disposition är att man får 
en mycket tydlig bild av sockenbudet som helhet. Samtidigt 
utgår de teologiska förklaringarna av de liturgiska bruken däri-
genom allt som oftast från praktiska företeelser, rörelsescheman, 
hur prästen förfl yttade sig osv; där det faktum att kyrkan genom 
tron på realpresensen menade att prästen transporterade Kristus 
utgör den huvudsakliga förklaringsmodellen. Det blir sålunda 
ett starkt fokus på praktisk teologi. Genom att studera de li-
turgiska bönerna och dess sammanhang hade bilden måhända 
kunnat fördjupas ytterligare.             

Budet
Själva ordet sockenbud syftar till det bud som föregick hela 
handlingen. Det var noga reglerat att prästen i normalfallet hade 
en skyldighet att han så fort som möjligt skulle infi nna sig, och 
det var reglerat att den sjuke hade rätt att få besök av prästen. 
Påbudet hade ett större allvar i en tid där allt resande – kort 
som långt – var förenat med både besvär och faror. Här kan 
nämnas exemplet med Skarastiftsprästen Nicolaus i Edleskog, 
som enligt traditionen blev mördad då han bar sakramentet 
till en sjuk. Kravet att snabbt infi nna sig medförde att prästen 
själv inte kunde resa hur som helst. Likaså var det reglerat, att 
församlingsborna skulle söka sin präst, och prästen skulle inte 
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I samband med sockenbudet deltog ofta även en medhjälpare 
till prästen, i regel klockaren men ibland också andra sorters 
medhjälpare. Om den sjuke mist talförmågan kunde också 
nära anhöriga i dennes ställe svara på de frågor som prästen 
ställde.       

Förberedelsen och färden till den sjuke
Under dessa rubriker granskar Fallberg Sundmark vilka för-
beredelser präst och klockare hade att göra innan de kunde ge 
sig av, och vilka konsekvenser kyrkans tro på realpresensen fi ck 
för ditfärden. I fråga om förberedelserna handlade det i första 
hand om vad man behövde ta med sig i form av utrustning 
och liturgiska kärl, men också eventuellt behov av färdmedel 
om den sjuke bodde längre bort än gångavstånd. Vad som sedan 
togs med motiverades vidare både liturgiskt och teologiskt 
och skiljde sig därför delvis åt mellan medeltida och reforma-
torisk tid. Störst skillnad torde härvidlag själva kommunions-
sakramentet utgöra. I medeltida tradition medfördes så kallat 
konsekrata, dvs. sådant bröd som tidigare konsekrerats och nu 
var och behandlades som Kristi kropp. Denna tro förde också 
med sig för ändamålet specifi ka kärl, dvs. för den konsekrerade 
hostian ett ciborium. Vid transporten till den sjuke gick klocka-
ren (eller annan medhjälpare före) och ringde i en klocka för 
att göra allmänheten påmind om vad prästen bar. I vissa fall 
kunde också ljus användas i processionen, och man får anta att 
människor anslöt sig för en kortare eller längre del av färden. 
Åtminstone visade de sakramentet tillbörlig vördnad då det 
passerade. I reformatorisk tradition medfördes både bröd och 
vin för att konsekreras på plats. I medeltida, och åtminstone 
i början av reformatorisk tid, medförde också prästen vig-

vatten (med tillhörande redskap) samt oljekar (innehållandes 
konsekrerad olja). Senare fi ck oljan en allt mindre betydelse i 
det reformatoriska sockenbudet för att slutligen bortfalla helt. 
För båda traditionerna gällde vidare att alba/röklin samt stola 
skulle medföras, så att den sjuke kunde vara säker på att det 
var en präst som kom. 

Fallberg Sundmark påpekar, att enligt medeltida synsätt, 
färden till den sjuke inte endast var en transport utan insatt i 
ett större sammanhang, ja, rent av utgjorde en gudstjänst, där 
inte bara prästen var aktör utan hela socknens folk. Genom de 
av reformationen motiverade förändringarna av bruket gick 
allt detta förlorat, och Fallberg Sundmark skriver: ”I och med 
detta torde det ha uppstått en tomhet i socknen och lekfolket 
passiviserades. Nu försvann alltså en betydelsefull del av den 
fromhet, som lekfolket tidigare hade kunnat uttrycka och som 
varit ett återkommande inslag i deras egen vardagliga miljö.” 
(s. 126)      

På plats
När prästen och hans medhjälpare kom till den sjukes hus 
skulle han enligt medeltida ordning inleda med en liturgisk 
fridshälsning. Därefter skulle prästen genomföra vigvattenbe-
stänkningen (om resan varit lång välsignade sannolikt prästen 
vatten på plats), något som dock inte föreskrivs i de reforma-
toriska handböckerna. Däremot fi nns det många bevis för att 
vigvatten fortsatt användes, ända fram till att det förbjöds av 
Västerås riksdag 1544. Vigvattnet tillhörde de så kallade sakra-
mentalierna, och syftade till att påminna om dopet och boten. 
Enligt reformatoriskt material skulle prästen istället omedelbart 
börja undervisa och trösta den sjuke, vilket i reformatorisk tra-
dition var den centrala delen i sockenbudets inledning. Denna 
undervisning saknas i gengäld i det medeltida materialet, men 
det är inte osannolikt att sådant kan ha förekommit. 

Efter den inledande delen var det tid för den sjuke att bikta 
sig. Det medeltida materialet förutsatte i normalfallet att bikten 
skedde inför en präst. Reformatorisk tradition räknade utöver 
denna form av bikt även med en vanlig syndabekännelse, där 
den sjuke själv bekände synderna inför Gud. Likväl ansågs det 
nyttigt att muntligen bekänna sin synd inför prästen. Bekän-
nelsen var under hela den undersökta perioden avgörande 
för att få ta emot kommunionen, och i medeltida tradition, 
för att få bli smord. Ytterst handlade det om evigheten: att dö 
oskriftad innebar en fara för själens salighet.

Efter bikten följde kommunionen. Det reformatoriska syn-
sättet medförde att bröd och vin konsekrerades på plats, medan 
medeltida ordning innebar att prästen utdelade en medhavd 
hostia. Ibland förekommer inom viss reformatorisk teologi den 
föreställningen att nattvarden blott och bart är en förkunnelse 
om syndernas förlåtelse, om än i påtagligaste form. Materialet 
för hela den undersökta perioden ger vid handen att detta 
synsätt naturligtvis inte kan fi nna sin hemortsrätt i medeltida 
tradition, men heller inte i reformatorisk. Kommunionen 
gav något ytterligare som inte kunde fås på annat vis. Mässan 
var inte endast en förkunnelse, utan medförde aktivt evigt liv 
genom ätandet (och drickandet) av Kristi kropp (och blod). 
Genom reformationen förändrades vissa bruk i anslutning till 
kommunionen, men inte saken som sådan. 

Efter kommunionen vidtog smörjelsen, som alltså enligt 
medeltida synsätt var sockenbudets tredje sakrament, där oljan 

utan särskilt tillstånd agera utanför sin socken. I fall där prästen 
var tvungen att prioritera, skulle dop utföras före sjukkom-
munion, och för Skara stift, sjukkommunion före bud om de 
sjukas smörjelse. Prästen skulle i undervisningen uppmana sina 
församlingsbor att komma med bud då någon var sjuk – till sin 
hjälp kunde prästen, åtminstone under medeltiden, här använda 
sig av olika exempelberättelser där poängen framställde det 
goda i att man kallade på prästen i samband med sjukdom. 

 Om prästen inte fullgjorde sin plikt i samband med 
sockenbudet fi ck han böta. Dock fanns vissa former av laga 
förfall, exempelvis att biskopen hade kallat honom från sock-
nen, att han själv var sjuk eller att han just då han fi ck budet 
läste mässan. Från Åbo stift reglerades vidare under 1600-talet 
att prästen, då han gav sig iväg, var tvungen att vara nykter!

Samtidigt fanns det också vissa begränsningar i vem som 
hade rätt till sjukbesök. Naturligtvis skulle man vara döpt, och 
vederbörande skulle ha uppnått ”urskillningens ålder”. När 
denna ålder ansågs ha infunnit sig varierade en aning, mellan 
sju till fjorton, där det senare motiverades av myndighetsåldern. 
I stort sett var dessa regler gällande över hela den undersökta 
perioden. Barn skulle alltså inte kommunicera; det krävdes 
en viss med ålder sammanhängande fattningsförmåga. 1571 
års Kyrkoordning stadgade att den som inte kunde redogöra 
för mässans innehåll, den skulle anses vara utestängd. Under 
hela den undersökta perioden var också brottslingar, exkom-
municerade eller sådana som inte visade ånger utestängda från 
kommunionen. För de två första kategorierna gjordes undantag 
om de var döende, men de var då tvungna att visa ånger, vilket 
under alla omständigheter gällde den tredje kategorin. 
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– oleum infi rmorum – hade invigts särskilt för detta ändamål 
(det fanns också andra oljor för andra tillfällen). Även tidigt 
reformatoriskt material, såsom Handboken 1529, innehåller 
en ordning för smörjelse, dock med det tillägget att prästen 
utförligt skulle undervisa om dess innebörd. Vanligtvis smordes 
ögon, öron, näsa, läppar/mun, händer och fötter. Statuterna för 
Skara stift avviker dock i det att munnen inte smordes. Skälen 
till detta är oklara. 

I regel skulle den sista smörjelsen endast utdelas en enda 
gång, men det fanns inga förbud kring en upprepning. Däremot 
ansågs det mycket viktigt att man blev smord. Själva smörjel-
sen var kopplad till de fem sinnena, närmast så att smörjandet 
antogs medföra syndernas förlåtelse för de synder som den 
sjuke begått genom dessa sinnens yttre kroppsdelar. Tids nog 
försvann smörjandet med olja ur den reformatoriska traditio-
nen, med den hänvisningen att det saknades stöd i Skriften. 
Vidare menade man att bruket var behäftat med missbruk 
liksom att om det skulle förekomma, så skulle det vara frågan 
om de sjukas smörjelse. Dock antyder Fallberg Sundmark, att 
det faktum, att Skarabiskopen Erik Falck i sin katekes (1558) 
avvisar bruket, det skulle kunna tyda på att det fortfarande 
praktiserades. Från och med Handboken 1541, som saknar 
en ordning för smörjande med olja, har dock bruket ingen 
offi ciell sanktion.

En, som man kan tycka, märklig ordning, var, att efter smör-
jelsen skulle den sjukes testamente ordnas. Till en del kan detta 

Prästen smörjer den sjukes hand. Scen i ett altarskåp med de sju 
sakramenten av Rogier van der Weyden, Antwerpen, ca 1445-1450.

förklaras av att man menade att den sjuke/döende genom att 
testamentera till kyrkan kunde friköpa sig från timliga straff. 
Sådana testamenten förekom långt fram mot slutet av 1500-
talet och motiverades med att om gåvan givits av fri vilja, så 
skulle den döende kunna förvänta sig en god lön. Vid ett kyr-
komöte 1572 klandrades emellertid präster från Västergötland 
och Småland för att de på ett girigt sett försökt att påverka 
svårt sjuka i fråga om deras testamenten. 

Sjukbesöken avslutades i den sjukes hem med att prästen bad 
och välsignade, men kunde under hela undersökningsperioden 
också innehålla tröstande ord och undervisning.       

Återfärden
I de rent praktiska avseendena skedde återfärden på samma 
sätt som ditfärden. Det fi nns dock ytterligare några bruk att 
fästa uppmärksamheten på, som avslöjar, att vad den medel-
tida traditionen anbelangar, hela sockenbudet från starten till 
hemkomsten var en sammanhållen gudstjänst. Under ditfärden 
kunde sockenborna vörda den i sakramentet närvarande Kris-
tus. Enligt engelska förebilder stadgades att prästen alltid skulle 
medföra fl er hostior än han de facto skulle komma att behöva 
utdela, just för att folket också vid återfärden skulle kunna ut-
trycka samma vördnad. Väl tillbaka vid kyrkan skulle prästen 
recitera en psaltarpsalm, be Herrens bön och en kollektbön 
för att avsluta allt med välsignelsen. Något sådant bruk var 
inte aktuellt i reformatorisk tradition. Resan till och från den 
sjuke var blott och bart en transport. För medeltidens män-
niskor, vilka deltagit i en sockenbudsprocession, medgavs avlat. 
Synodalstatuterna för Skara stift anger att den som följde med 
den ena sträckan till den sjukes hem i en stad erhöll fem dagars 
avlat, medan den som gjorde samma resa utanför staden erhöll 
tio dagars avlat. Man behöver väl inte i detta sammanhang 
påpeka, att avlatens pastorala funktion först och främst var att 
uppmuntra till ett rikare fromhetsliv, och alls inte behäftad med 
de klara överdrifter som reformationsstriderna gav vid handen. 
Som en detalj i sammanhanget kan nämnas, att Skarastiftaren 
och liturgihistorikern Hilding Johansson hävdade, att dessa 
processioner, åtminstone vad avser landsbygden, var mycket 
ovanliga (s. 92, not 2). I slutändan handlar denna diskurs om, 
som Fallberg Sundmark konstaterar, hur man defi nierar en 
procession.  

Stina Fallberg Sundmark har bearbetat ett omfattande ma-
terial, en ansträngning som för läsaren möjliggör en god bild 
av sockenbudet både i medeltida och reformatorisk tradition. 
Det fi nns anledning att hoppas, att särskilt reformationstidens 
material också i andra frågor i större utsträckning kan bli 
föremål för studium, inte minst som bilden av vad den refor-
merade Svenska kyrkan är, snarare har kommit att präglas av 
1800-talets föreställningar än ett noggrant studium av faktiska 
förhållanden under 1500-talet. Fallberg Sundmark har vidare 
öppnat för ytterligare forskning när det gäller frågan hur män-
niskor reagerar när en sedan sekler nedärvd religiositet, uttryckt 
i handlingar, synsätt och åthävor, ovanifrån undanrycks till följd 
av reformerade synsätt.

Markus Hagberg
Stina Fallberg Sundmark: Sjukbesök och dödsförberedelse. Sock-
enbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition. Skellefteå 
(Artos) 2008. Biblioteca Theologicae Practicae 84. 308 sidor. 
ISBN 978-91-7580-373-9
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En redaktör för en kyrklig tidning yttrade en gång att ”det är 
som att skriva i sanden att skriva i bladen”. Men ändå gäller i 
vårt samhälle för tidskriftsartiklar, småskrifter och dagstidnings-
inlägg att de kan bli föremål för analys i efterhand, littera scripta 
manet. Det skrivna ordet består. Men det betyder nu inte att 
polemik och apologetik alltid har en bestående karaktär. Det 
kan ändå vara ovärderligt i sin tid och för Kyrkans gärning 
och möjlighet att verka i kultur och samhälle. Men det har 
sin funktion just då.

Det fi nns en ganska omfattande forskning om J A Eklund 
på senare år. Han har en framträdande roll i Kjell Blückerts 
avhandling och han är huvudpersonen i H B Hammars kyr-
kohistoriska forskning till exempel. På en punkt, den svenska 
personlighetsfi losofi ns grundläggande betydelse för Eklund, 
vidgar Sundeen i denna avhandling Hammars perspektiv 
väsentligt. Medan H B Hammar främst framhållit Erik Gustaf 
Geijers och Pontus Wikners roll för att forma Eklunds åskåd-
ning har han underskattat den stora betydelse som en vidare 
Europeisk tradition inom idealistisk fi losofi  haft på området 
med Wilhelm Dilthey som Eklund läste, dock först på 1920-
talet, och framför allt Rudolf Eucken, vars tankar om religion 
och kultur introducerades i Sverige av Vitalis Norström och var 
av stor betydelse för såväl Eklund som Nathan Söderblom.

Frågan är om inte Eklund, den imponerande boksviten om 
Andelivet i Sveriges Kyrka (tio publicerade delar till 1938) och 
de många förnämliga psalmerna till trots just framför allt var en 
apologetikens och den kyrkligt-politiska polemikens man.

Det är i vart fall Eklund i kulturkampen som är utgångs-
punkten för idéhistorikern Johan Sundeens doktorsavhandling 
vid Lunds universitet. Det centrala begreppet för Eklund var 
andelivet, som han ställer i motsats till naturalismen i betydelsen 
det blott naturliga eller på instinkter grundade livet. Den under 
tidsperioden i det intellektuella livet allt dominerande evolu-
tionstanken har naturligtvis färgat också Eklunds tankesätt så att 
han tänker sig en motsvarande andlig utveckling i individernas 
och folkens liv som Darwin tänkte sig i naturen. 

 Eklund var mycket produktiv och det är således ett omfat-
tande material som ligger till grund för Sundeens framställning. 
Att J A Eklund tillmätte sitt skrivande i pressen betydelse 
framgår av att en noggrann förteckning över publicerade alster 
återfi nns i arkivet.

 Ett av de mycket värdefulla tingen med Sundeens avhand-
ling är hans perspektiv på Eklund som en agitator, en homo 
politicus. Eklund var ofta taktisk i debatten och han skrev inte 
alltid för evigheten. Det är viktigt att hålla i minnet.  Sundeens 
granskning visar vidare att den gängse bilden av honom som 
reaktionär inte håller. Tvärtom var grundcredot i hans publi-
cistiska gärning att Kyrkan skall vara kulturöppen och öppen 
för nya vetenskapliga rön samtidigt som kulturen skall vara 
öppen för Kyrkan. Detta var vad han brann för och slogs för 
mest av allt. 

Mycket som skrivits om Eklund har varit antingen ett försvar 
för honom eller ett blankt avvisande av hans tänkesätt. Många 
har då, enligt Sundeen, felaktigt förbisett eller förringat Eklunds 
högerpolitiska insats i svenskt samhällsliv vid tiden. En del 
hagiografer har inte velat kännas vid den viktiga sidan och de 

avvisande har buntat ihop den insatsen med en förenklad bild 
av Eklund som reaktionär och därmed förbisett honom som 
en skicklig och effektiv politisk aktör i det svenska politiska 
landskapet.  På 1910-talet var det inom politiken för Eklund 
och unghögern försvaret främst (Harald Hjärnes paroll) som 
gällde. Men detta var för Eklund den naturliga första konse-
kvensen av Svenska kyrkans samhällsansvar och för sambandet 
mellan kyrka och folk och det var också i försvarsfrågan som 
Eklund rönte sina största politiska framgångar. I världskriget 
var han neutral och under mellankrigstiden en av de första 
(om inte den förste) som varnade för Mussolini och konse-
kvent antinazist. Denna hållning förenades med ett tidstypiskt 
synsätt på den så kallade judefrågan i Europa som röner en 
form av kulturell antisemitism men absolut ingen delaktighet 
intellektuellt eller på annat sätt i de förbrytelser som följde i 
länderna söder om Sverige.

Eklunds mest berömda skaldestycke, Fädernas kyrka, uppfat-
tade upphovsmannen själv inte som en psalm utan som den 
kyrkligt-nationella visa den blev för ungkyrkorörelsen. Sundeen 
noterar att Eklund aldrig har en uttalad teologisk grund för sin 
folkyrkosyn utan ser sin tids Svenska kyrka som resultatet av 
historien om kyrkan i Sverige och de som bott här, från Ans-
gars tid till hans egen. Medan Einar Billing kallade folkkyrkan 
”syndernas förlåtelse till Sveriges folk” på territorialförsamlings 
grund, så var hon för Eklund den praktiska verklighet i vilken 

Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen
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han var uppväxt hemma i Ryda i Västergötland.
I en sådan här kort anmälan är det många teman som Sun-

deen behandlar som inte kommer med till exempel J A Eklund 
och kriget, J A Eklund och ärkebiskopsvalet 1914.

När man annars talar om Eklunds insats är det väl just psal-
merna och verket Andelivet i Sveriges kyrka som framhålls. Det 
hör så att säga till sakens natur att hans insats som andelivets 
agitator är mycket mera svårfångad i efterhand och svårare att 
rätt värdera. Men om inte röster som Eklunds hörts tydligt i 
det offentliga rummet mot nihilism och materialism så hade 
kanske kristendomens läge under de tidsperioderna varit än 
mer prekärt och de kristendomsfi entliga krafterna fått mera 
spelrum. Att Sundeen så att säga speglar hela den här sidan av 
J A Eklunds insats och framför allt nyanserar den ofta kliché-
artade bilden av Eklund har stort värde

Gustaf Björck
Uppsala

Johan Sundeen: Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen 
och kulturen, Stockholm:  Artos & Norma bokförlag, 2008, 
490 sidor.
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