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Magnus Haraldsson – biskop i Skara och Mecklenburg

Biskopen Magnus Haraldsson räknas som den siste ro-
mersk-katolske biskopen i Skara stift. Hans episkopat 
fi ck ett dramatiskt slut. Det fi nns få direkta källor kring 
biskopens liv, men nu gör stiftsthistoriska sällskapet ett 
försök att genom delstudier av både personsammanhang 
och händelseförlopp, ta fram nya infallsvinklar och kon-
turer av denne mycket intressante och handlingskraftige 
biskop. En bok om biskopens liv beräknas utkomma till 
årsmötet i april 2009.

Skara domkapitel valde Magnus Haraldsson till bi-
skop under Gustav Erikssons riksföreståndarskap 1522. 
I svenska brev kallas han ”mäster Måns, electus i Skara”. 
Electus är titeln för en vald biskop, som väntar på påvens 
konfi rmation och ännu ej har vigts till sitt ämbete. Under 
de första åren var Haraldsson liksom Ture Jönsson, också 
han senare stark motståndare till Vasa, kungens förtroen-
demän i Västergötland.

Det var framför allt konfi skationen av kyrkojord, 
kyrkliga inventarier och klosterstängningarna som fi ck 
Haraldsson och många andra att förstå vad kungen 
egentligen var ute efter. 1529 utbryter Västgötaherrarnas 
uppror, ett av många landskapsuppror mot kungen. Detta 
och andra misslyckas och Haraldsson får fl y från landet 
och dör i Mecklenburg omkring 1560. Under sin tid här 
kom han att utföra fl era biskopliga göromål. 

Magnus Haraldssons sigill är utformat med tidigare 
Skarabiskopars sigill som förebild. En biskop med kräkla 
i handen knäböjer inför den apokalyptiska madonnan på 
månskäran. Snett nedanför biskopsfi guren syns Magnus 
Haraldssons personliga vapen, som föreställer en duva 
med olivkvist i näbben. Intill detta fi nns domkyrkans 
vapen (?) med palmblad och kräkla. Rigsarkivet i Kö-
penhamn, Kongehuset. Christian 2. Münchensamlingen A. 
Pergamentsbreve 54. 1530–09–27. Foto: Per Stobaeus. 
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Det tyska furstendömet Mecklenburg i dess olika geo-
grafi ska variationer med stiftet Schwerin har då och då 
spelat en roll i Skara stifts historia. Den första episoden 
inföll under medeltiden. Då var en medlem av huset 
Mecklenburg, nämligen hertig Rudolf, under några år 
biskop i Skara (1387-1390) samtidigt som hans kusin, 
hertig Albrecht, satt på Sveriges tron. Efter slaget vid Åsle 
1389 försvann de båda mer eller mindre ur den svenska 
historien. De återvände till Mecklenburg och Rudolf 
blev biskop i Schwerin fram till sin död 1415. Tyvärr har 
Rudolfs fått ett något förklenade eftermälde i den svenska 
kyrkohistorien. 

När vi just nu är på väg att förbereda en bok om den 
siste romersk-katolske biskopen i vårt stift, Magnus 
Haraldsson, aktualiseras nästa episod i relationen mellan 
Skara och Schwerin. Biskop Magnus tog så småningom 
sin tillfl ykt till Mecklenburg  Han kämpade under sin 
landsfl ykt där på 1540-talet med näbbar och klor mot 
den ”tyranniska rabies” som i Gustav Vasas gestalt hade 
drabbat hans gamla fädernesland och kyrka. Man måste 
beundra den energi som biskop Magnus utvecklade i 
sina försök att ge sin svurne antagonist det ena nålstinget 
efter det andra inte minst under Dackefejden. Magnus 
räknas ibland som hjälpbiskop i Schwerin, även om 
han inte formellt innehade någon sådan position. Det 
var bara en gång han veterligen agerade episkopalt för 
biskopsdömet Schwerins räkning. Då skedde det för 
övrigt i Wismar som på den tiden tillhörde ett annat 
stift, Ratzeburg. Han förmedlade den 26 mars 1550 de 
lägre vigningsgraderna till Ulrich av Mecklenburg som 
skulle bli katolsk biskop, i ett land där reformationen just 
hade införts. Ulrich blev nu aldrig biskopsvigd men det 
är en annan historia.

Den tredje episoden tillhör nutiden. Under några 
årtionden på slutet av 1900-talet och en bit in på 2000-
talet hade Skara Landeskirche Mecklenburg som vänstift. 
Särskilt under den kommunistiska DDR-tiden hade 
förbindelsen mellan de båda stiften en stor betydelse för 
Kirchenkreis Stargard och Kirchenkreis Malchin. Varje år 
fi ck en delegation på fem, sex personer tillåtelse att besöka 
Sverige. Det var ett veritabelt andningshål för dem som 
deltog. Från vår sida kunde vi något mera fritt besöka 
Mecklenburg, även om vi ständigt måste ta oss igenom 
det östtyska visumkrånglet.

Flera av de gestalter som vi under 80-talet träffade i 
Mecklenburg hade något av samma civilkurage som bi-
skop Magnus Haraldsson visade upp. Här skall jag stanna 
inför några av de mest framträdande personerna. 

Många av prästerna i Landeskirche Mecklenburgs 
gjorde en närmast heroisk insats, när de dagligen ledde 
sina församlingar i en politiskt fi entlig omgivning. Några 

av dem hade suttit i fängelse för sin verksamhet. En av 
dem var Landessuperintendenten i Kirchenkreis Stargard, 
Kurt Winckelmann. Med sin skarpa profi l var han närmast 
en lokal kyrkofurste. Han var en retoriker av rang och 
talade med sitt distinkta tonläge både länge och gärna. 
Utan tvekan älskade han att upphäva sin röst. Han kunde 
tala om Guds nåd, Gottes Gnade, på ett sätt som gjorde att 
åhörarna nästan kunde känna luften vibrera av gudomlig 
närvaro. Han hade en självklar auktoritet också i förhål-
lande till dem som var betydligt äldre än han själv var. 
Hans handstil var ytterligt driven men trots sin extrema 
regelbundenhet svår att tyda. Lika majestätiskt som Kurt 
kunde var i sitt ämbete lika enkel och anspråkslös kunde 
han vara i det vardagliga umgänget. 

Landessuperintendenten i Kirchenkreis Malchin, Rüdi-
ger Timm, var den som i praktiken skötte om förbindel-
serna med Skara stift. Rüdiger var på den tiden en något 
kraftig, mycket levande, nästan jovialisk person med ett 
personligt, förekommande sätt som gjorde honom älskad 
av alla som hade något med honom att göra. Hans gene-
rositet blev nästa legendarisk bland oss svenskar. Självklart 
saknade han inte stringens och fasthet när sådan behövdes. 
Det har alltid varit lätt att umgås med honom. Han var 
en utsökt ambassadör för sin kyrka. 

En annan originell profi l var kyrkoherden i Feldberg, 
prosten Siegfried Schmettau. Han var stor och något 
grovhuggen. Man förstår inte riktigt hur han lyckades ta 
sig in i sin Trabant. Han kunde sitta orörlig i sin stol tills 
han grep ordet. Han började då på något som liknade 
ett lika lärt som långt föredrag men snart sjönk han åter 
tillbaka i sin vilande position och lämnade de lyssnande 
något perplexa. Någon av de andra prästerna sade att man 
fi ck vara glad om Schmettau inte själv somnade, när han 
predikade. Schmettau vände dessutom ofta på dygnet och 
därför var det bäst att besöka prästgården i Feldberg först 
en bit in på eftermiddagen. Hans något osociala läggning 
kompenserades mer än väl av hans hustrus översvallande 
tillgänglighet. 

Friedrich Helterhoff började sin bana som präst i den 
pommerska kyrkan men fl yttade så småningom över till 
Mecklenburg och Burg Stargard, som han sedan dess 
förblivit trogen.

Efter återföreningen blev han under en tid stadsfullmäk-
tiges ordförande, ett tecken på den personliga integritet 
han behöll under hela DDR-tiden. En gång råkade han 
litet illa ut. Det hade varit folkomröstning om ett författ-
ningsförslag. Friedrich hade naturligtvis röstat nej, men i 
den lokala tidningen dagen därpå stod det att även prosten 
Helterhoff hade gett sitt stöd till författningsförslaget. An-
nars brukade han inte delta i val, så valförrättaren ringde 
hon ofta någon timma innan vallokalen stängde och 
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frågade om han tänkte komma. När Friedrich då svarade 
nej, konstaterade funktionären att man gott kunde stänga 
lokalen, eftersom alla ändå hade röstat.

Alla dessa präster gick fl äckfria ur den kommunistiska 
regimens tyranni. De kunde göra det utan att som Magnus 
Haraldsson drivas i landsfl ykt, trots att de intog en minst 
sagt reserverad hållning till den rådande ideologin. Men 
det skedde till priset av att deras barn blev utsatta när 
de inte deltog i den nästan obligatoriska Jungendweihe 
och inte heller kunde räkna med att få ägna sig åt högre 
studier. Idag är förhoppningsvis den kommunistiska dik-
taturens Mecklenburg för alltid ett minne blott.

Karl-Erik Tysk

Rüdiger Timm 

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

Stiftets första kvinnliga veniat

Under min tid som kyrkoherde i Valstads pastorat 1960-79 
bodde i Mularps gamla kaplansgård Inga Flodin, väl utbildad 
i teologi och församlingsverksamhet både på hemmaplan och 
utomlands. Av biskop Sven Danell utverkade jag venia för 
henne. En komministertjänst i pastoratet var vakant, och Inga 
Flodin kom att tjänstgöra vid fl era tillfällen under min tid 
som kyrkoherde i pastoratet. Men ingen annan kyrkoherde 
och inget annat pastorat fi ck hon betjäna. Tiden var inte mo-
gen för kvinnliga präster. Men jag gjorde min lilla insats för 
framtiden.

Av tryckta predikoturer för Valstads dåvarande pastorat med 
sina sju församlingar framgår det att Inga Flodin som kvinna 
med venia för första gången tjänstgör vid ordinarie gudstjänsten 
i Skara stift. Det var söndagen den 2 augusti 1964, den 10 e. 
Tref. Med ämnet Förspillda tillfällen. Hon tjänstgjorde i Hångs-
dala kl. 10 och i Vättak kl. 14. Hon var rikt begåvad. Hennes 
predikningar var fängslande. Hon kunde levandegöra bibelns 
budskap om Guds kärlek i Kristus. Hon var också konstnär 
och gjorde träsnitt i olika tekniker. Likaså var hon engagerad 
i Jerusalemföreningen och i Israelsmissionens arbete, och det 
var där jag första gången träffade henne. Jag är glad, om hon 
får sin rättmättiga hågkomst. Från Mularp fl yttade hon till 
Vingåker, där hon avled senare.

  Karl-Magnus Börjesson  
  Senior cleri (äldste prästen) i Skara stift 

Specialerbjudande

Du som är medlem i sällskapet får erbjudande att 
köpa boken  Birgitta av Vadstena 
         Pilgrim och profet 1303-1373
429 s, hårdpärm med skyddsomslag, rikt illustrerad 
med både svartvita och färgbilder.
Endast 100 kr + ev. frakt
Beställ genom Johnny Hagberg
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Kyrkoårets lovprisare
Gud har gjort under och rikligt välsignat vår möda. Växten han givit, 
och jorden har givit sin gröda. Så fi ck vi sjunga för ett tag sedan 
på Tacksägelsedagen. Det är en härlig psalm som ger prov på 
sin diktares ”klangfulla konst”1 och som verkligen fångar vad 
man den dagen vill lyfta fram i tacksägelse och lovsång. Vid 
lite närmare granskning fi nner man att den här psalmen – nr 
168 i den nu gällande psalmboken – uppges vara tillkommen 
för jämnt hundra år sedan. Den är skriven av ”kyrkoårets lov-
prisare”, som hymnologen och psalmdiktaren Emil Liedgren 
kallar sin västgötske kollega Paul Nilsson.2 Hans skördepsalm 
börjar i stil med åtskilliga psaltarpsalmer med maningen att 
tacka Herren. Det mäktiga Kommen för Herren med tacksamhet, 
gamla och unga i den förra psalmboken har visserligen tonats 
ner något och i bearbetningen blivit Kom inför Herren, men 
psalmen har ändå kvar en härlig lyftning, friskhet och spänst. 
Den ger en utblick över västgötaslätten där sommarens ymnighet 
frodats och jorden har burit sin gröda och den är nu det självklara 
valet på Tacksägelsedagen.

Utblicken över slätten och närheten till jorden och dess 
brukare hade Paul Nilsson med sig från barnsben. Han såg 
för sin blick församlingens vita kyrka och målade bilden av den 
för sina landsmän i sin västgötasång. I den vittnar han också 
om Spegels jublande psalm. Det här med församlingskyrkan och 
psalmsången hade Paul Nilsson upplevt sedan barnaåren. Han 
berättar själv: ”Invid altaret i Längjum står klockarstolen. Där 
sjöng far koralerna, och jag hjälpte till med min späda röst. 
Ej underligt att psalmklangen bor i min själ.” 3 Den blivande 
psalmdiktaren hade alltså goda förutsättningar, och han tog 
väl vara på sitt arv. Det innefattade inte bara den västgötska 
hembygden, som var honom så kär, utan han bar även på ett 
arv från Dalarna. Fadern kallades på dalamanér Sannols Lars 
Nilsson och hörde till en familj som starkt berörts av den 
kyrk liga väckelsen i Skara stift. Det fanns ”dalafamiljer som för 
sin själs frids skull fl yttade ner till Götlunda för att höra den 
gudsmannen Landahl”, som psalmkännaren Olof Henricson 
skriver i sin prästmötesavhandling. Kanske var det Paul Nils-
sons dalaarv som visade sig i hans obestridligt självmedvetna 
dristighet. 

Lars Johan Paulinus Nilsson föddes i Längjum den 22 juni 
1866. Han växte upp i ett kantors- och lärarhem, och då han 
därtill visade en god studiehåg, föll det sig väl naturligt att han 
skulle få studera. Han inträdde i Skara skola fjorton år gammal 
och blev student i Uppsala vid tjugo års ålder. De teologiska 
examina var avklarade vid utgången av höstterminen 1890, 
och prästvigningen ägde rum i Skara den 18 januari 1891 i 
hans tjugofemte levnadsår.4 

Den unge prästen visade tidigt prov på sitt intresse för kyrko-
sången och bildade under tjänstgöringen i Ryda på 1890-talet 
den bekanta Rydakören. Med den tog han sig före något som 
rent av fi ck diplomatiska förvecklingar: kören gav den tyske 
kejsaren som gästade kung Oscar II sin sångarhyllning på en 
västgötsk järnvägsstation, och det föranledde en undran i rysk 
tidningspress om det skulle bli ett politiskt förbund mellan 
det wilhelminska  Tyskland och Sverige-Norge. Paul Nilssons 
varma intresse för körsång bestod genom livet, och han tog 

initiativ till att bilda såväl Västergötlands sångarförbund som 
dess körförbund, och han fungerade som ordförande i båda 
under en följd av år.5  Hans sånger och hymner tonsattes ofta 
av domkyrkoorganisten Ivar Widéen, som fungerade som 
något av hans parhäst.

Ett annat engagemang som uppfyllde Paul Nilssons hjärta 
var den militära själavården. Jämsides med sin församlingstjänst 
var han regementspastor, först vid Kungl. Älvsborgs regemente 
några år från 1897, men det passade väl honom bättre att få 
motsvarande befattning vid Livregementets husarer och Göta 
trängkår som under de första åren av 1900-talet stationerades 
i Skövde. Paul Nilsson själv blev - efter en period som kom-
minister i Gudhem från 1897 - kyrkoherde i trakten av Skövde, 
först i Häggum 1909 och sedan i Sjogerstad 1922. Han följde 
sina husarer på kommendering vid norska gränsen under 
den spända krisen i samband med unionsupplösningen 1905, 
men hans hjärtesak inom den militära själavården var ändå 
Västergötlands soldathem. Under tjänstgöringen vid Älvsborgs 
regemente hade han mött soldathemsarbete på Fristads hed, 
och försedd med statligt resestipendium 1904 hade han kun-
nat studera tyska soldathem, som inspirerade honom till att 
erbjuda en lämplig fritidsmiljö för de värnpliktiga i den stora 
garnisonsort som Skövde blev under 1900-talets första decen-
nier.6 Som regementspastor behövde Paul Nilsson en kyrka 
för att ”erbjuda den värnpliktige samma söndagliga gudstjänst 
som han kunde få därhemma”. Det var också hans avsikt att 
genom föreningen inrätta soldathem på övriga garnisonsorter 

Västgötar i psalmboken - II
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i stiftet.7 Skövde soldathem kunde invigas av biskop Hjalmar 
Danell 1917, och dagen till ära hade Paul Nilsson skaldat: 
Krigsman, när arbetsdagen är all/ Sätt dig en stund här inne/ kom 
från kasern, logement och stall/ Att friska ditt trötta sinne/ Här är 
du hemma, här fi nns ro/ Hos far kan i tanken än du bo/ Och tala 
fritt med de dina.8

Paul Nilssons diktarbegåvning blev tidigt uppmärksammad; 
redan 1898 belönades han av Svenska Akademien med ett 
pris för ”Ryttarens Mats”, en historisk dikt.9 Hans historiska 
intresse grundlades redan under skoltiden, och det var starkt 
patriotiskt färgat. Han gav ut en Kyrkohistoria för skolan och 
konfi rmandundervisningen 1909, som torde ha inspirerat till 
att detta ämne infördes i skolundervisningen.

Framför allt ägde Paul Nilsson ändå den lyriska ådran, till en 
del som ett arv från fadern som också gjord en del psalmförsök, 
men han hade enligt Olof Henricson på ett särskilt vis ”Wallin 
i blodet”.10 Även Gunnar Rosendal menade att ingen har nått 
den fulla hymniska tonen efter Wallin som Paul Nilsson. Ändå 
insåg han liksom andra att den Wallinska psalmboken behövde 
ett komplement. Redan 1907 presenterade han på eget bevåg 
ett tillägg till psalmboken på 60 nummer. När han dristade sig 
att presentera det för dåvarande ecklesiastikministern Hugo 
Hammarskjöld fi ck han höra uppskattande ord: ”Res nu 
hem och utarbeta ett fullständigt revisionsförslag av 1819 års 
psalmbok!” Han tog givetvis ministern på orden, men det blev 
honom inte förunnat att få någon vidare uppskattning för sin 
möda. Det bör dock sägas att när ett förslag till psalmbokstil-
lägg 1915 passerade Svenska Akademien för yttrande, framhöll 
Selma Lagerlöf i en enskild skrivelse att Paul Nilsson var den 
mest begåvade av de nya psalmförfattarna.11 Han blev aldrig 
medlem av någon psalmbokskommitté, trots att han nog gärna 
hade önskat det.

Paul Nilsson kunde i sin psalmdiktning även slå an en mera 
vardagsnära, intim ton. I psalmen Ett vänligt ord kan göra under 
(Sv. ps. 98), daterad till 1933, låter han enkla handlingar till stöd, 
tröst och ljus stå fram som änglabud, en hälsning ifrån Herren Gud. 
En hävdatecknare säger rentav att man här får höra ”en ny 
ton i svensk psalm” som är besläktad med den samtida lyriska 
intimismen.12 Paul Nilsson kunde vidga blicken längre än till 
det näraliggande. Han insåg tidigt att de sjöfarande kunde få lov 
att hitta något eget i psalmboken, att trygga sig till När stormen 
ryter vilt på hav (sv. ps. 597), liksom det var hans bön att bland 
folken skall talas Guds härligt råd. Om missionspsalmen I makt 
utan like är Herren vår Gud (sv. ps. 415) lär han ha sagt som sin 

oförytterliga mening, att om den inte fi ck stå i psalmboken 
skulle det bli folkstorm i Västergötland.  

Att Paul Nilsson ändå är kyrkoårets lovprisare ger den nuva-
rande psalmboken några goda belägg för. Pingstpsalmen Helige 
Ande, låt nu ske undret som väcker oss alla (sv. ps. 161) är som 
någon sagt ”en bön i lovsångsform”13, och det skulla kännas 
svårt att inte få sjunga den i pingstens ljuva tid för att låna Paul 
Nilssons egna ord i en ofta använd körhymn. Men den här 
psalmen lever i andra sammanhang också. Den klingade mäk-
tigt i den anslående festhögmässan vid sommarens Oas-möte 
i Borås, och det var märkligt och stort att man hade valt just 
den psalmen till upptakt för den tv-sända pontifi kalmässan i 
Globen vid påven besök i Sverige häromåret. (Man kan undra 
vad Paul Nilsson hade tänkt om en sådan uppmärksamhet.)

Se vi går upp till Jerusalem (sv. ps. 135) ger ett mäktigt och 
omistligt anslag till passionstiden. Jesu egna ord får här visa på 
djupet i hans sändning: att gå upp till staden för hans lidande i 
syndares ställe. Psalmen manar oss att vaka med Frälsaren, att se 
honom som Lammet som offras för världens skuld men också att 
höja blicken till staden den evigt klara, dit Herren banat vägen 
genom att gå upp till det jordiska Jerusalem. I allt kan denna 
psalm betecknas som ett mästerverk.

Paul Nilssons adventspsalm Han kommer i sin kyrka (sv. ps. 
110) är storslagen och högstämd. Den tar på ett fullödigt sätt 
fram vad Adventets konung kommer med till sin kyrka. Ändå 
vill man ge Olof Henricson rätt i att psalmen ”på något sätt 
saknar Adventets ton”14, vilket kanske beror på att den skrevs 
för att sjunga på en melodi som inte är säregen nog att passa 
in i adventstiden. Man frestas här att påminna om Otto Ols-
sons ”Advent”, den majestätiska körhymn som svenska folket 
tycks ha tagit till sitt hjärta. Den har en skön och upplyftande 
text, som för det mesta får vara anonym, men här måste man 
upplysa om att den är skriven av Paul Nilsson. Den är ett 
gott uttryck för att ”i sina bästa stunder var Paul Nilsson en 
inspirerad diktare”.15   

Lennart Nordquist

________________________________ 
1. Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, s. 110 

2. Ibid s. 109
3. Framställningen i detta stycke bygger på a.a., sid. 109
4.  Personuppgifterna är hämtade från Skara stifts herdaminne 1850-
1930, I , Stockholm 1928, sid. 339f.
5. Svenskt biografi skt lexikon, band 26, sid. 766-769, artikel om Paul 
Nilsson av Esbjörn Belfrage
6. Bengt Larsson, Skövde Soldathem 1917-2007. En historik. Skara 
2007, sid. 4
7. Ibid s. 6
8. Ibid s. 19
9. Svenskt biografi skt lexikon, band 26, sid. 766-769, artikel om Paul 
Nilsson av Esbjörn Belfrage
10. Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 109
11. Svenskt biografi skt lexikon, band 26, sid. 766-769, artikel om Paul 
Nilsson av Esbjörn Belfrage
12. Ibid
13. Ibid
14. Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 110
15. Svenskt biografi skt lexikon, band 26, sid. 766-769, artikel om Paul 
Nilsson av Esbjörn Belfrage

Längjums folkskola
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Ekon i Husaby har jag efter många om och men valt som titel 
på en bok som jag periodvis arbetat med i tjugo år och som  
kommer att utges av Skara stiftshistoriska sällskap. Nu har 
mina tankar mognat. Idén till boken växte fram under mina 
visitationer i Karlstads stift. Jag noterade en del särdrag i det 
värmländska och dalsländska kyrkolivet jämfört med Mälar-
dalen, där jag dessförinnan hade bott i trettio år. 

Uppvuxen i södra Västergötland kände jag en intuitiv sam-
hörighet mellan Karlstads stift och min hembygd och såg, 
också intuitivt, en del subtila samband mellan Dalsland och 
Värmland å ena sidan och min hembygd i den sydligaste delen 
av det medeltida Skarastiftet å den andra. 

Det medeltida Skarastiftet rymmer den del kvarlevor som 
idag är svårtolkade och ger stoff för diskussioner som ibland 
kan bli hetsiga. Det är ju ofta så att ju mindre vi vet säkert och 
ju mer vi tolkar, desto viktigare blir våra personliga tolkningar 
för oss och desto mer tenderar vi att alltför kategoriskt avvisa 
andra tolkningar än vår egen.

Västsverige rymmer en hel del gåtfulla kvarlevor från krist-
ningsskedet. Jag har tolkat dem som tecken på infl uenser från 
norra England, Skottland, Irland och norra Spanien. Jag är 
medveten om att tecken på infl uenser på Västsverige också 
fi nns från Tyskland och Frankrike, men jag har i denna bok 
koncentrerat mig på Nordsjöns och Biscayabuktens kultur-
område. Till grund för mina tolkningar ligger paralleller som 
jag sett under ett antal studieresor i detta område. Resorna har 
öppnat mina ögon för att vissa gåtfulla kvarlevor i det västsven-
ska landskapet kan förklaras som tecken på kulturinfl uenser i 
kristningsskedet.

Bland gåtfulla kvarlevor kan nämnas Husaby kyrkas två runda 
och ovanligt höga torn, Birgittakällan i Husaby, liljestenarna, de 

s k Eskilstunakistorna, Växjö stifts vapen, dopfuntarna, Krist-
ningagärdet i Källby socken, vårt äldsta missale, Lurö kyrka och 
Forshems kyrka. Jag ställer dessa och andra kvarlevor i relation 
till den tidens kulturella, politiska och kyrkliga förhållanden i 
länderna runt Nordsjön och Biscayabukten.   

Enligt en stark tradition döptes Olof Skötkonung 1008, 
alltså för tusen år sedan. Det är därför lämpligt att just nu rikta 
blicken mot vad detta dop betydde då och konsekvenserna av 
det än idag. Med utgångspunkt i dopet av Olof Skötkonung 
enligt Vidhemsprästens krönika och det samband med York 
som där stiger fram försöker jag foga samman mina iakttagelser 
till en samlad bild. 

Yorks reella och symboliska betydelse i kristningsskedet 
är viktig. Det som mig veterligt inte har observerats tidigare 
är bland annat att den fornkyrkliga syriska kristenheten och 
den koptiska kyrkan i Egypten utövade ett starkt infl ytande 
på kyrkolivet i Frankrike och Spanien under 100 – 500-talen. 
Södra Irland kristnades redan från 200-talet från området söder 
om Biscayabukten. Särdrag med rötter i det främreorientaliska 
kyrkolivet fi nns fortfarande på Irland. Irland präglade i sin 
tur kyrkolivet i Northumberland där York är den kyrkliga 
centralorten. York var vid tiden för Olof Skötkonungs dop en 
del av det norska Nordsjö ”imperiet”. Ett samband mellan 
liljestenarna och det främreorientaliska kyrkolivet blir i detta 
perspektiv förklarligt. 

Kristendomen växte gradvis in i de västsvenska bygderna, 
under fl era hundra år. Först kom en tid av infi ltration, då 
impulser från världen på andra sidan havet spred sig, så kom 
en tid av etablering och därefter konsolidering. De nybildade 
socknarna präglades av den tro våra förfäder mött på andra 
sidan havet. På Irland var, liksom i hela Nordeuropa, prästerna 
vid denna tid gifta. Det normala var att prästen var prästson. 
Först med Skänninge möte 1248 påtvingades det svenska 
kyrkolivet celibatet. 

Det svenska kyrkolivet ändrade i kristningsskedet i grunden 
det svenska samhället på ett sätt som fortfarande är tydligt 
märkbart. Sockenorganisationen växte fram och de tidigare 
spridda gårdarna fi ck ett centrum. Barn döptes och en del av 
de nydöpta fi ck namn inspirerade av kristna personligheter. 
Kyrkor byggdes där Kristus bodde i bygden genom den konse-
krerade hostian. Kyrkogårdar anlades, där de avlidna lades i vigd 
jord. Rättsskipningen utvecklades. Kloster började uppföras. 
Stift och stiftsstäder växte fram. Stenkyrkor byggdes.

Det svenska kyrkolivet före Skänninge möte 1248 var således 
vitalt och besatt en enorm andlig energi. Religiositeten före 
Skänninge möte hade sina distinkta särdrag. Efter Skänninge 
möte kom en helt ny tid. Den svenska kyrkoprovinsen likrik-
tades och centralstyrdes på ett sätt som varit okänt dessförin-
nan. Det är därför naturligt för mig att sätta punkt för min 
framställning 1248.

Kvarlevorna från kristningsskedet står som stumma vittnen 
från tid som en gång var. Husaby kyrka är ett monument över 
etableringen av kristen tro i Västsverige. Husaby kyrka är en 
mytisk plats, som, höjd över tiden, ordlöst vittnar om dådkraft 
och trosvisshet.

Bengt Wadensjö

Ekon i Husaby

Reliefer på ”Olof Skötkonungs grav”.
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Efter 1800-talet då de gamla väggmålningarna doldes av vit 
färg, gamla träskulpturer i bästa fall hamnade på kyrkvinden 
och alla krusiduller som kunde leda tankarna bort från det 
predikade ordet rensades ut i våra kyrkor så kom en tid då allt 
det gamla skulle tas fram igen. Ibland gjordes kyrkorna rentav 
ålderdomligare än de någonsin varit, 1800-talet kastades ut. 
Men inte i Skallmeja, även om det var nära.

Robin Gullbrandsson anställdes 2004 för att inventera 
kyrkorna i stiftet och skildrar här sakkunnigt de många kyr-
korestaureringarna under åren 1920 – 1960. Bara under åren 
1934 till 1939 restaurerades 78 av stiftets 400 kyrkobyggna-
der och året 1951 – 1952 återinvigdes hela 25 kyrkor. När 
det handlade om 1800-talets kyrkor hade arbetena snarast 
karaktären av nyskapande renoveringar. Ett undantag där var 
Skallmeja kyrka byggd 1868, även om det också där var på 
tal att kyrkan anpassades till ett antal gamla föremål från den 
tidigare kyrkan.

Det var kyrkoherden som månade om bland annat ett 
triumfkrucifi x från 1300-talet, nio altarskåpsfi gurer och en 
barockaltaruppsats. Problemet var att de inte alls passade in i 
kyrkrummet, men skulle kyrkan ändras efter de gamla före-
målen eller var kyrkan värd att bevaras som den var?

Förmodligen bidrog kyrkoherdens bortgång till att valet 
blev att bevara detta exempel på 1860-talets empire, kyrkans 
ursprungliga altarprydnad i form av ett stort draperat empire-
kors fi ck vara kvar och den gamla altaruppsatsen placerades vid 
ett dopaltare. Till den lösningen bidrog också landsantikvarie 
Gunnar Ullenius i Skara och Skallmeja blev en av de första 
kyrkorna i landskapet där värdena i 1800-talets kyrkorum 
lyftes fram och bevarades.

Arkitekt i Skallmeja var en slättbo,  Adolf Niklasson från 
Södra Kedum på Varaslätten. Han tillsammans med Axel Fors-
sén och Ärland Noréen var de fl itigaste under detta omfattande 
renoveringsarbete och står i centrum för boken.

Gullbrandsson redovisar de olika modena när det gällde 
kyrkorestaureringar där 1800-talet målades över och det mesta 
av det gamla rensade bort för att ge renoverarna i början av 
1900-talet stora problem med att försöka knacka fram över-
målade medeltida, och egentligen ovärderliga målningar medan 
gamla skulpturer och annat letades fram igen.

I Skallmeja togs 1800-talet till vara

Oftast tycks det ha varit arkitekter och andra experter som 
styrde och försökte förverkliga tidens modenycker. Så var det 
nära att Götene kyrka fi ck ett torn, Norra Kedums medeltids-
kyrka fi ck det. Prästerna hade ibland åsikter medan församling-
arna oftast ville slå vakt om det vanda, och om pengarna.

Boken ger många exempel från denna tid då så många av 
våra kyrkor fi ck en ansiktslyftning.

Hans Menzing

”Tills du återupprättat helgedomarna”. Kyrkores-
taureringar i Västergötland 1920 – 1960. Författare: Robin 
Gullbrandsson. Förlag: Skara stiftshistoriska sällskap. 206 sidor 
och rikt illustrerad. Boken kostar 150:- och beställes genom 
Johnny Hagberg.

Skallmeja, här fi ck 1800-talet leva vidare

  
Skara Stiftshistoriska Sällskap

Resa till passionsspelen i Oberammergau 

14-20/6 2010

i samarbete med Exodus Resor

Följ med på vår resa till de välkända och eftertraktade 
Passionsspelen i Oberammergau. Hit kommer, vart tionde 
år, hundratusentals människor från hela världen för att 
uppleva spel som är något utöver det vanliga. Fantastiska 
skådespelare och skönsjungande musiker framför en gri-
pande föreställning om passionshistorien.
Resan går med buss från Skara via Göteborg. Vi besö-
ker en rad spännande platser på vägen bl. a Erzgebirge 
och Sächsische Schweiz. Vi bor bekvämt och äter gott 
tillsammans, allt under ledning av vår medlem Anders 
Reinholdsson, Sätila.

Pris: 10 390:- (betalas i tre omgångar)

För program och bokning, kontakta:
     

Tfn 046-140590 E-post:info@exodusresor.se
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Skara stiftshistoriska Sällskap har återutgivit två små historiska 
häften om Estland, den ena om svenska S:t Mikael-försam-
lingen i Reval (så kallades Tallinn förr på svenska) från början 
av 1600-talet till den svenska stormaktstidens slut och det 
andra häftet är prästfrun Adelaide Schantz minnen från 1930-
talets Runö.

Boken om Tallinförsamlingen heter Kyrkliga förhållanden bland 
svenskarne i Reval och är ett så kallat facsimiletryck som i det 
här fallet fotografi skt återger den i S:t Mikkel i Finland 1912 
utgivna boken. Den är författad av den dåvarande kyrkoherden 
i församlingen fi nlandssvensken J. W. Gustafsson och återger 
främst stridigheter mellan församlingens olika kyrkoherdar 
respektive komministrar under perioden. Oftast rörde det sig 
om ekonomiska förhållanden. Det är ingen vacker bild man 
får av tiden, men det är ju främst tvister som lämnar spår efter 
sig i arkiven och inte det normala församlingslivet. Skriften är 
utgiven i samarbete med den svenska S:t Mikael-församlingen 
i Tallinn.

Adelaide Schantz Runöskildringar, Ön: Några bilder från 
Runö. ger en gripande inblick i den svenska öbefolkningens 
enkla liv under hårda villkor fram till fl ykten till Sverige 1944. 
Boken utkom 1937, när makarna återvänt till Sverige där 
Gunnar Schantz (1889-1976) blev komminister i Töreboda. 
Tillsammans med sedermera biskop Sven Danells utmärkta 
Nucköskildring Guldstrand ger denna skrift ett viktigt bidrag 
till ett stycke estlandssvensk historia.

Gustaf Björck

Båda skrifterna kan beställas från Skara stiftshistoriska säll-
skap.

Estlandssvenskar i Reval och på 
Runö på 1600-talet och under 
förra seklet

Gud till ära och medmänniskor 
till hjälp och glädje

Våra syföreningar – verksamhet som 
snart tillhör historien – eller?

Vad tänker människor på, då vi hör talas om kyrkans syföreningar? 
Vad vet man i dag om den verksamhet, som under lång tid bi-
dragit till att människor fått hjälp på olika sätt, som givit kyrkan 
möjlighet att bedriva mission, diakoni, hjälpverksamhet både inom 
och utom landet? Har vi i vår tid egentligen någon uppfattning 
om allt det arbete och de fantastiska summor, som samlats in av 
kvinnor som med stor iver arbetat med att förfärdiga handarbe-
ten, vävt metervis med mattor och inte minst bakat till den årliga 
försäljningen för att så mycket pengar som möjligt skulle samlas i 
kassaskrinen för att sedan sändas vidare för att komma behövande 
människor till del?

Hur började det hela? Och varför?
De nya religiösa strömningarna som uppstod under 1700-talet 
väckte intresset för mission och diakoni inom den protestantiska 
kristenheten. De första missionssällskapen och diakoniinstutitio-
nerna bildades i början av 1800-talet. Missionssällskapet i London 
grundades redan 1795, men det som kom att få störst betydelse 
för missionsintresset i vårt land var det missionssällskap i Basel 
som grundades 1815. Tankarna och idéerna härifrån förmedlades 
främst genom Emilie Petersen, född i Tyskland men gift och bosatt 
på Herrestad i Småland. 

Makarna Petersen engagerade sig djupt för att hjälpa de män-
niskor som var bosatta på och omkring Herrestad. Fattigdomen 
var stor bland godsets arbetare och torpare. Efter det att maken 
avlidit fortsatte Emilie Petersen oförtrutet detta arbete för godsets 
och traktens nödställda.

År 1838 var nöden om möjligt ännu större över hela landet, 
och i trakten kring Herrestad var den katastrofal. För att om 
möjligt göra livet en smula drägligare bildade Emilie Petersen en 
”fruntimmersarbetsförening” efter tysk förebild, eller som hon själv 
uttryckte saken ”byggd på mina kristendomssyskons principer i 
Hamburg”.  Arbetet gick så till att för medel som Emelie Petersen 
dels fått från tyska ”kristenvänner”, dels samlat in från de bättre 
bemedlade i socknen, inköptes ull och lin, som sedan lämnades 
ut till fattiga kvinnor i trakten för spånad och vävning. De färdiga 
varorna - främst vadmal och linneväv – såldes, och kvinnorna fi ck 
ersättning i kontanter eller livsmedel, t.ex. mjöl och potatis.

Emilie Petersen besjälades inte bara av viljan att lindra den 
lekamliga nöden utan även den andliga. Därför var föreningen 
även en ”besöksförening”. Man ville nå även dem som slutat att 
hoppas på något. Verksamheten växte och nya föreningar bildades i 
de närbelägna socknarna. Emilie Petersen använder benämningen 
”inre mission” om sitt arbete, men även den ”yttre missionen” 
kom så småningom att omfattas med stort intresse. Detta tog sig 
uttryck i missionssammankomster då man kunde få lyssna till 
talare som Peter Fjellstedt och Peter Wieselgren. Regelbundna 
missionsböner anordnades.

Det var i detta sammanhang som den första syföreningen bil-
dades år 1844, den äldsta dokumenterade i vårt land. Syftet med 
föreningen var att man skulle samlas varje vecka, läsa Guds ord, 
sjunga, samtala i andliga ämnen och arbeta med händerna för 
lapparna. 
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Det var nämligen så att Svenska missionssällskapet, bildat 
1835, hade börjat verka i Lappland genom att sända ut lärare, 
inrätta missionsskolor och barnhem. Årsavgifter, kollekter 
och bidrag från missionsföreningar och enskilda fi nansierade 
verksamheten. Missionsstiftelser i andra länder understöddes 
också.

I det fattiga Småland, där man kände igen nöden utifrån 
egna erfarenheter, var man beredd att bistå även människor 
långt borta. Den människosyn som väckelsen förmedlade hade 
trängt in i människors hjärtan. Nästan kunde fi nnas nära och 
långt borta.

”Fruntimmersarbetsföreningen för Missionsverket i Lapp-
marken”, som denna första syförening benämndes, presente-
rades i Missionstidningen 1844, och i en artikel beskrevs hur 
arbetet skulle bedrivas. Det är i denna artikel man kan läsa om 
liknande arbete i England och Tyskland redan på 1820-talet, 
med auktion, lotterier på handarbeten för att samla pengar 
till missionen.

Nu var den allra första syföreningen bildad, men den store 
organisatören av syföreningsverksamheten som vi känner den, 
var prästen Hans Jacob Lundborg. Han prästvigdes för Västerås 
stift 1853, 28 år gammal, och kom att bli en av den inom-
kyrkliga väckelsens profi ler. Under en resa till Skottland tog 
Lundborg starkt intryck av det andliga liv som han mötte. Han 
studerade verksamhet som han ansåg kunde vara till nytta för 
hemlandet i andligt avseende. Sedan Lundborg återkommit till 
Sverige ivrade han för att få till stånd en riksorganisation för 
det evangeliska arbetet. Lundborgs och hans meningsfränders 
arbete gav resultat, och på 1850-talet bildades Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen (EFS). Lundborg tog fl era initiativ som 
fi ck stor betydelse för syföreningsverksamheten. Redan år 
1856 beslutade EFS att sända en skrivelse till landsorten för 
att uppmuntra till bildandet av syföreningar i församlingarna. 
Under de närmaste fem åren sändes ytterligare tre skrivelser i 
ämnet. Samtliga skrivelser hade Lundborg som upphovsman.

Vad menade man med en syförening? Hur skall man 
gå till väga?
Lundborgs skrivelser innehåller syföreningsprogram med 
många praktiska och handfasta anvisningar: ”Några fruntim-
mer, vilka känna sig livade att i sin mån söka bidra till Kristi 
rikes befrämjande såväl i hemlandet som bland hedningarna, 
överenskomma om att en eller två gånger i månaden gå tillsam-
mans och använda eftermiddagen till arbete för detta ändamål.”  
Detaljerade förslag till arbete för detta ändamål gavs också: ”De 

utvälja åt sig själva något arbete, vilket de helst vilja: /…/ Den 
ena kan ta på sin lott att sticka ett par strumpor /…/ en kan 
virka ett par hängslen /…/ somliga kan sy antingen linnen, 
örngottsvar, barnkläder eller annat /…/ och andra kan brodera 
kragar /…/ De förmögnare deltagarinnorna anskaffar nödigt 
arbetsmaterial – tyg, garn eller tråd åt de fattigare, varigenom 
dessa sätts i stånd att med sina händers verk även till den goda 
saken bidraga.” Lundborg uttalade sig även om hur samman-
komsterna skulle gå till: ”Man samlas turvis än hos den ena, 
än hos den andra, enligt överenskommelse varje gång förut. På 
landet och bland allmogen kunna deltagarinnorna omväxlande 
komma tillsammans än i den ena byn, än i den andra /…/.” 
Gemenskapen ansåg Lundborg vara en viktig del av arbetet: 
”Skulle någon händelsevis någon gång vara förhindrad att 
komma, kunna de även, då tid så medgiver, sysselsätta sig med 
samma arbete hemma, ehuru det måste medföra både andelig 
uppmuntran och glädje att ibland få kärleksfullt vara tillsam-
mans i arbetet för Guds rikes och Evangeliets sak.” 

Gemenskapen betonades av Lundborg, och detsamma gäller 
dagens syföreningar, ty även om målet för arbetet är mission, 
diakoni och hjälpverksamhet av olika slag, så är gemenskapen 
en viktig beståndsdel i arbetet. Ett exempel på just detta har 
jag själv upplevt. I en församling, där jag arbetat, fanns en fi nsk 
syförening. Man hade inte någon egen försäljning, men stödde 
den svenska syföreningen på olika sätt. Det var den sociala sam-
varon som var viktig, att få sjunga ur den fi nska psalmboken, 
be böner på fi nska osv. I sig var detta ett stycke diakoni.

Alla dessa kvinnor från 1800-talet fram till våra dagar, som 
en eftermiddag var eller varannan vecka samlats i hem och för-
samlingshem, de har utfört ett makalöst arbete. På samma gång 
har de fått vara en del av en gemenskap som betytt oändligt 
mycket, i all synnerhet i gångna tider då de allra fl esta kvinnor 
hade sitt arbete förlagt till det egna hemmet.

Men hur många syföreningar kommer att leva kvar? Hur 
många kvinnor kommer att orka engagera sig, nu när sam-
hället ser så annorlunda ut? En gammal, klok missionär, som 
med ålderns rätt återvänt till hemlandet, sade en gång: ”Vi får 
hoppas att kvinnorna vill ge oss tio år efter pensioneringen.” 
Hur ser framtiden ut? Den frågan har inget svar.

Två böcker från 1970-talet har varit mina källor till artikeln: 
Ingen förspilld kvinnokraft av Kerstin Sjöqvist, Eivor Askmark 
och Anders Beijbom, samt Deras händers verk av Kerstin Sjö-
qvist. I den senare kan man läsa om en av vårt stifts allra äldsta 
syföreningar, Bjurbäcks kyrkliga syförening, som började sitt 
arbete redan vid 1850-talets mitt. Man kan undra över hur 
många syföreningar det en gång fanns i Skara stift, och hur 
många det fi nns i dag, och hur många det kommer att fi nnas 
i en framtid?

Låt oss inte glömma alla dessa kvinnor som träget arbetat 
genom många år, som varit oändligt betydelsefulla för att vår 
kyrka skulle få medel att kunna bedriva mission, diakoni och 
all annan hjälpverksamhet. Hur fattiga skulle inte många av 
stiftets kyrkor vara, om inte församlingens syförening bidragit 
till kyrkornas prydande. Dessa kvinnor är värda att kommas 
ihåg och lyftas fram. Dessa som arbetat ”Gud till ära och med-
människor till hjälp och stöd”.

Lisbeth Sjöberg

Symöte 1912 i Järpås prästgård
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När J A Ekman år 1898 tillträdde som biskop i Västerås och 
tre år senare som ärkebiskop befann sig Svenska kyrkan sedan 
ganska länge i ett krisläge, ibland nämnt som förfall. Frikyr-
korörelsen drog människor från kyrkan och själv var kyrkan 
splittrad i fl era väsentliga frågor. I ett samhälle under stark 
förvandling utsattes kyrka och kristendom samtidigt av hårda 
angrepp från olika samhällsgrupper, inte minst av den växande 
arbetarrörelsen och långt driven socialistisk propaganda. Vad 
kunde den blide västgötske husarsonen göra i sin nya uppgift i  
kyrkans ledning? Hur tog han ställning i tidens frågor? Börjar 
man studera detta närmare fi nner man en del överraskande 
drag i Ekmans agerande. Kanske kan det också vara intressant 
att  jämföra ett och annat då med kyrkan i dag. Den tid det 
gäller ligger egentligen bara omkring 100 år tillbaka men 
verkar ändå så avlägsen.  

När jag nu fått tillfälle att något komplettera den bild jag 
sökte ge av J A Ekman i detta medlemsblad nr 2/2008 vill jag 
göra det genom att redovisa hans syn på tre av tidens viktigaste 
stridsfrågor. Underlag för detta fi nns av fl era slag, i Ekmans 
herdabrev till prästerna i Västerås stift 1898 och motsvarande 
till prästerna i Uppsala ärkestift 1901, i hans kommentarer i 
ämbetsberättelserna till prästmötena  i Uppsala 1902 och 1908 
samt i tal och väl genomarbetade föredrag. De båda herda-
breven är innehållsligt ganska lika. I båda framträder Ekman 
tydligt som apologet, försvarar alltså kristendomen och dess 
viktigaste teser, och vill därmed ge sina präster hjälp att i den 
komplicerade samtidssituationen predika på ett sätt som tidens 
människor kunde förstå.

Ekman kritisk mot tidens nya teologi men godtar 
något av den 
Ett av de problem som  splittrade Svenska kyrkan och vållade 
stora motsättningar olika grupper emellan var liberalteologien, 
av Ekman kallad den nya eller spekulativa teologien. Denna 
hade anammats av många men förkastades av andra och 
debatten om den var hård.  Liberalteologerna ville - för att 
något ovetenskapligt söka förklara - göra kristendomen mer 
förståelig genom att ge ny tolkning av olika dogmer eller helt 
förneka vissa av dessa.  Längst gick de som ifrågasatte Kristi 
gudom. Frågan om liberalteologien var svår för prästerna och 
i båda sin herdabrev redovisade Ekman sin syn på den och 
gav prästerna råd. 

Kristendomen har alltid innehållit stötestenar för förstån-
det, underströk Ekman - men somliga av dessa stötestenar är 
lagda av människor som har missförstått det hela. Det är bra 
om dessa felaktiga stötestenar avlägsnas. Men företrädare för 
den nya teologien söker också avlägsna stötestenar som inte 
kan borttagas utan att kristendomens rätta art ändras. Det får 
inte ske. I vissa fall har den nya riktningen fl yttat teologien 
från himmelen till jorden och gjort det med sådan ensidighet 
att himmelen synes vara förgäten.  Ett av den nya teologiens 
misstag är att den gärna framställer (berättar om) religiösa 
företeelser men helt avstår från att lära känna den översinnliga 
verklighet som är orsak till företeelserna. Teologiens  uppgift 
är inte så begränsad utan den måste kunna och få tränga in 
till  den översinnliga verklighet som är kristendomens grund. 
De fi nns som menar att man inte får forska om sådant, men 
det mänskliga tänkandet kan aldrig i längden avstå från att 
göra sådan verklighet som Guds väsen, Jesu Kristi väsen och 
människoandens odödlighet till föremål för forskning. Som 
synes fi nner Ekman vissa positiva drag hos den nya teologien 
men  tar ändå ställning mot den i väsentliga frågor. Mot den 
men också mot andra kristendomskritiker vände sig Ekman 
bestämt: “Vi ska inte ge efter för någon än så högljudd fordran 
på att kristendomen ska bli tidsenlig i den meningen att dess 
ursprungliga läroinnehåll förändras efter nutida åsikter.” 

Den historiskt-kritiska bibelforskningen svår fråga för 
många 
En annan fråga som splittrade Svenska kyrkan var den his-
toriskt-kritiska bibelforskningen - den som ägnade sig åt att 
undersöka de bibliska böckernas bakgrund, historia och för-
fattare inte minst Gamla testamentets. Många ansåg att denna 
forskning var förkastlig och skadade kristendomen.   Ekman 
var personligen väl förtrogen med denna forskning. Han hade 
ju, som jag tidigare nämnt, själv vållat stor uppståndelse inom 
den teologiska fakulteten i Uppsala med sin docentavhandling 
om profeten Jesaja år 1877. Professorer inom den teologiska 
fakulteten ansåg att Ekman inte kunde godtas som docent, 
eftersom han i sin forskning hade funnit belägg för att kapitlen 
40-46 hos Jesaja inte kunde ha varit skrivna av denne. Men 
i GT stod  Jesaja som författare till hela texten och detta 
fi ck enligt kritikerna inte ifrågasättas. Ekman fi ck dock sin 
docentur.

J A Ekman som ärkebiskop:
Välfärd byggs på kristen grund. Sveriges folk - ett Guds folk
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I sina herdabrev understryker Ekman att den historiskt-kri-
tiska bibelforskningen hos många präster och andra intresse-
rade väckte större oro än den nyss nämnda liberalteologien. 
En känd  kyrkoledare som biskop Einar Billing har vittnat 
om hur hans barndomstro fi ck en hård stöt när han i Uppsala 
började studera exegetik, Gamla Testamentet. Ekman insåg 
klart hur svår frågan var och ägnade fl era sidor i herdabreven 
åt att åt att analysera den. Det fi nns faror med denna forskning, 
ansåg Ekman, men farorna får inte överdrivas. I många  fall 
har den blivit missförstådd. Rätt använd är den viktig och 
har klara fördelar. Genom den har mycket ljus vunnits för en 
sann tolkning av Bibeln. Huvuduppgiften för forskningen är 
att undersöka den historia som meddelas i  Den heliga skrift. 
Denna har en himmelsk men också en jordisk sida. Även 
denna jordiska sida genomträngs dock av Guds ande. Så kan 
exempelvis de traditionella meningarna om vissa bibliska böck-
ers författare ägnas kritisk forskning utan att innehållet i den 
kristna läran förvanskas och utan att detta behöver påverka 
människors kristna tro. Ekman är alltså i huvudsak positiv 
till denna forskning även om han också framhåller att många 
forskare varit både oförsiktiga och i vissa fall felaktigt kritiska. 
Det gäller att skilja agnarna från vetet. Sammanfattningsvis: 
prästerna behövde inte vara oroliga för denna forskning; inte 
heller behövde tveksamma lekmän vara det.

Ekman talade mot socialistisk agitation men  för ett 
kristet välfärdssamhälle
 J A Ekman är mycket tydlig i sin samhällssyn när han i sina 
herdabrev och i sina kommentarer till ämbetsberättelsena vid 
prästmötena kommer in på frågan om socialismen, kyrkan och 
samhället.  Allra skadligast i det moderna samhället är den so-
cialistiska agitationen, understryker han  och manar sina präster 
till kraftigt motstånd mot den.  Denna agitation inriktar sig 
åt alla håll, tyvärr även till de unga. De som har jämförelsevis 
litet av jordiska ägodelar manas till missnöje. De förespeglas bli 
lyckliga om samhället omstörtas. Ur detta kan en fruktansvärd 
storm uppstå. Förändringar i samhället behövs men de måste 
genomföras långsamt. Kyrkan bör verka för ett ökat ömsesidigt 
förtroende mellan olika samhällsklasser. Människor som har 
det svårt bör få kyrkans stöd och medkänsla. Ekman arbetade 
intensivt för att församlingarna skulle anställa diakonissa som 
kunde ge hjälp åt dem som behövde det.

Men - J A Ekman nöjde sig inte med att motarbeta den 
socialistiska agitationen och dess krav på samhällsförändringar 
i en viss riktning. Han hade också ett program att ställa mot 
nämnda agitation och använde då överraskande formulerin-
gar. Ekman säger och skriver att kyrkan bör arbeta för människors 
välfärd, för välfärdsbyggnad. Nog är han tidigt ute med att tala om 
välfärdsbyggnad! I vårt land brukar ju ordet välfärdssamhälle 
förknippas med det folkhem som Per Albin Hansson och andra 
ledande  inom socialdemokratin arbetade för på 1930- och 
1940-talen men då förstås från en annan utgångspunkt än den 
Ekman hade.

Ekman hade med tiden funnit att kyrkan måste ägna sig 
både åt socialt arbete och åt att ge ett alternativ till det so-
cialistiska samhället. Det  framgår av det utrymme han gav åt 
dessa frågor vid prästmötet i Uppsala 1908. Inför detta möte 
hade han uppdragit åt prosten E G Ljungqvist i Ockelbo att 
utarbeta en  prästmötesavhandling kring rubriken ”Grund-

dragen av kyrkans sociala arbete”. Denna avhandling som bl a 
belyser förhållandet mellan kyrkan och socialdemokratin 
(och kanske är läsvärd lokalt och annorstädes även i dag?) 
behandlades under prästmötet. Det var emellertid inte under 
denna debatt utan i ett särskilt föredrag Ekman lade fram sina 
tankar om ett kristet välfärdssamhälle. Som ämne för detta väl 
genomarbetade föredrag hade Ekman valt  ”Kyrkans uppgift 
att övertyga om det kristna trosinnehållets sanning”  (återgivet 
i ”Protokoll och handlingar rörande prästmötet i Uppsala år 
1908” och väl värt att läsa också i dag). Även om föredraget 
i första hand är en omfattande  genomgång av kristen tro 
till hjälp åt stiftets präster ägnar Ekman ändå stor plats åt att 
bemöta den hårda socialistiska agitationen och formulera ett 
alternativ till denna, gör det utan direkt anknytning till nämnda 
avhandling. Ett hållbart välfärdssamhälle kan inte skapas på krass 
profan materialistisk grund, varken av socialismen eller någon 
annan, understryker Ekman och utvecklar sitt alternativ. Han 
framhåller att kristendomen har ett himmelskt men också ett 
jordiskt mål. Även detta jordiska mål måste kyrkan komma 
ihåg. Gud har givit målet för människors liv på jorden. Detta 
mål har förmedlats av Kristus och lever vidare genom hans 
kärleksgärning. Om människor rätt lär känna detta mål  och 
om de genomströmmas av Kristi kärlek kan de ge stöd också 
åt andra, ställa upp för andra. För att människor skall kunna 
leva ett sådant liv, byggt på kristen tro, och kunna ge det bästa 
åt både sig själva och andra krävs att de får en sann bild av 
denna kristna tro och inte faller för en falsk. Ekman sam-
manfattar: “Då det är fråga om strävan för att bekämpa nöd i 
samhället, vinna gemensamt väl för alla och göra människors 
inbördes förhållande till det bästa möjliga, då det med ett ord 
är fråga om socialt arbete - hur viktigt är det då inte att ta bort 
människors tankar från sådana grundvalar som är odugliga för 
välfärdsbyggnad och visa dem till den rätta grunden.”

Ekman i riksdagspredikan 1908: Sveriges folk är ett 
Guds folk
Liknande tankegångar om välfärd var Ekman inne på i den riks-
dagspredikan han höll i Slottskapellet när riksdagen öppnades 
den 16 januari 1908, den första efter Gustav V:s tillträde som 
konung. I en manande predikan - kanske ovanligt manande för 
att vara av Ekman - vände han sig direkt till riksdagsledamöter-
na med en fråga: Vilket gagn har riksdag och statskonst av Jesus 
Kristus? Ekmans svar på frågan: Bara på sann kristen grund kan 
folkets sanna välfärd byggas. Tidigare i sin predikan hade Ekman 
givit fl era argument för nämnda slutsats. Ett av argumenten 
lade han fram med en på helt nytt sätt formulerad tes om att 
Sveriges folk var ett Guds folk.  Som utgångspunkt för sin tes 
tog Ekman några ord av Olaus Petri, ”De svenske höra ock 
Gud till”. Detta utvecklade Ekman vidare och underströk att 
Sveriges folk är ett av folken som är kallade att höra Guds rike 
till - alltså: Sveriges folk är ett Guds folk. Ekman var, såvitt jag 
kan se, den förste som i offi ciellt sammanhang framförde en 
så formulerad tes, vanligen tillskriven andra (se nedan). Det 
var inte bara riksdagsledamöterna och övriga deltagande i 
riksdagsöppnandet som fi ck del av denna Ekmans tes.  Dagen 
efter, den 17 januari 1908, kunde Ekmans hela riksdagspredikan 
läsas i stora dagstidningar, t ex Stockholms Dagblad. 
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Ungkyrkorörelsen växer  fram och får offi ciellt stöd 
Ekman må ha varit först med tesen om Sveriges folk som ett 
Guds folk och tidig med budskapet om att välfärd kunde byggas 
bara på kristen grund. Själv hade han inte kraft eller förmåga 
att i  nämnvärd omfattning aktivt föra sina budskap vidare. 
Andra krafter inom kyrkan började emellertid vid ungefär 
samma tid men med helt annan kraft, eggande formuleringar 
och nya grepp föra ut ett budskap byggt på samma grundsyn. 
Jag tänker på den då framträngande ungkyrkorörelsen. Ekman 
skulle få tillfälle att ge detta nya sitt stöd. 

Ungkyrkorörelsen växte fram under åren 1908 - 1909 genom 
en grupp studenter och akademiska lärare, verksamma inom 
Uppsala Kristliga Studentförbund. I grunden låg den folk-
kyrkosyn som professorn och blivande Västeråsbiskopen Einar 
Billing förde fram, stödd av bl a Nathan Söderblom. Drivande 
kraft och idégivare till de olika aktiviteter som växte fram inom 
ungkyrkorörelsen var den dynamiske Manfred Björkquist, 
som så småningom byggde upp Sigtunastiftelsen och senare 
blev den första biskopen i det nya Stockholms stift (läs vidare 
om denne och ungkyrkorörelsen i den nya boken Manfred 
Björkquist. Visionär och kyrkoledare red. Vivi-Ann Grönqvist, 
2008). Ungkyrkorörelsens första stora samlade aktivitet var det 
s k studentkorståget våren-sommaren 1909, helt Björkquists 
initiativ. Studenter sändes ut två och två till de församlingar 
som ville ta emot dem för att de där skulle predika Kristus, 
främst för ungdomar. De besökte 245 församlingar detta första 
år, några inom Skara stift. Idéerna till bl a detta lade Manfred 
Björkquist fram i skriften Kyrkotanken år 1909, men han hade 
han presenterat dem i ett föredrag redan året före, i decem-
ber 1908.  Som professor Oloph Bexell skriver i boken om 
Björkquist nöjde sig denne dock inte med tesen Sveriges folk 
- ett Guds folk (den tes som Ekman tidigare formulerat i sin 
riksdagspredikan). Björkquist manade studenter och andra med 
en skärpt formulering. Det de skulle föra fram var ”Sveriges 
folk må bli ett Guds folk genom Jesus Kristus”. Även om 
Sveriges folk var ett Guds folk måste detta ständigt genomsyra 
folk i  praktiskt liv. Biskop J A Eklund skrev psalmen Fädernas 
kyrka som blev rörelsens kampsång.

Studentkorstågen  kom att leva ända in på 1940-talet. För 
att organisera korstågen och andra aktiviteter bildades år 1909 
Kyrkliga Frivilligkåren som en avdelning inom Uppsala Kristliga 
Studentförbund med Einar Billing som ordförande och Man-
fred Björkquist som kårens ledare. Ärkebiskop Ekman tackade 
ja till att bli Frivilligkårens inspektor. Även om Ekman kanske 
såg uppgiften som främst symbolisk fi ck han ändå än en gång 
visa att han ville och kunde ge stöd åt nya, viktiga initiativ 
även om de var tagna av andra.

Evert Sverkman

Evert Sverkman, bosatt i Gustavsberg, är fi l mag och forskar 
i svensk kyrkohistoria

Återinvigning av 350-årig orgel 
i Stralsund

När man en klar höstdag färdas på den nya Rügenbron över 
Strelasundet in mot det nordtyska fastlandet och den gamla 
hansestaden Stralsund – en gång i tiden svensk – kan man få 
sällskap av stora mängder tranor som i perfekta plogformationer 
fl yger från våra bygder, mellanlandar på Rügen och fortsätter 
söderut inför vintern. Imponerande på ett annat sätt är också 
den på Unescos världsarvslista numera upptagna gamla stads-
kärnan med dess berömda silhuett av de tre karakteristiska 
tornen från de gotiska kyrkorna S:t Marien, S:t Nikolai och 
S:t Jacobi. Dessa byggnader står inte bara välbevarade efter 
andra världskriget utan hyser också monumentala orglar från 
olika epoker, var och en representerande det yppersta som stod 
att uppbringa vid dess tillkomsttid.

Kulturminnesvårdande myndigheter, orgelsakkunniga – även 
vårt västsvenska Göteborg Organ Art Center (GOArt) – och 
orgelbyggare - Kristian Wegscheider, Dresden, m fl  - har tagit 
ett föredömligt helhetsgrepp för att restaurera de tre instrumen-
ten; även den helt avgörande fi nansieringen har med hjälp av 
två tyska fonder kunnat lösas. I S:t Nikolai har sålunda Buch-
holz-orgeln från 1841, 56 stämmor, tre manualer och pedal, i 
senare tid ombyggd och nästan ospelbar, blivit restaurerad och 
återinvigd år 2006. I S:t Jacobi blev Mehmel-orgeln från 1877, 
68 stämmor, fyra manualer och pedal, svårt plundrad i krigets 
slutskede och är för närvarande nedmonterad och föremål för 
ett omfattande rekonstruktionsarbete,  förhoppningsvis avslutat 
under innevarande årtionde.

I S:t Marien byggde Friedrich Stellwagen år 1653-59 sin 
största orgel, 51 stämmor på tre manualer och pedal. Han 
utnyttjade mästerligt de skyhöga valven och skapade en or-

Tack
alla ni som var med på Bokmässan i vår 

förenings monter.
Margareta Jansson
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gelfasad av formfulländad skönhet, över 20 meter hög, med 
24 fots pedaltorn (Principal 32’ ner till F). Orgeln blev under 
1800-talet förändrad i tidens smak, den blev delvis nedmonte-
rad mot slutet av andra världskriget och – under den närmast 
följande tidens speciella omständigheter – återuppbyggd till 
en temporärt acceptabel funktion. Emellertid höll det tillförda 
materialet inte alltid måttet, och en genomgripande restau-
rering blev alltmer angelägen, i synnerhet som förståelsen för 
de historiska instrumentens egenart under senare tid på ett 
avgörande sätt fördjupats.

Söndagen den 28 september 2008 kunde så Stellwagen-
orgeln återinvigas efter ett fl erårigt dokumentations- och 
restaureringsarbete. En timme före dagens huvudgudstjänst 
öppnades S:t Mariens portar, och för en talrik församling 
framstod orgeln i all sin återvunna glans: alla fasadutsmyck-
ningar var på plats, förgyllningar glimmade och pipverket som 
återfått sin medeltonsstämning samverkade med naturlagarna 
till att frammana en god församlingssång. Det gavs också 
prov på fl erkörig vokalmusik med instrument från de olika 
läktarna och givetvis orgelmusik av tyska 1600-talstonsättare. 
Musikansvarig var kyrkans organist Martin Rost, tillika sak-
kunnig för Pommerns historiska orgelbestånd. I sin predikan 
anknöt Oberkirchenrat Ernst Lippold till orgelfasadens kung 
David med harpa och framhöll att det är gott och rätt (inte 
bara vackert!) att lova Herren med röster och instrument. Vid 
kvällens ”Orgelnacht” medverkade förutom Martin Rost även 
Klaus Eichhorn, Niclas Fredriksson (Sverige) och Peter van 
Dijk (Holland).

Lagom till invigningen utgavs en Festskrift och redan år 2006 
ett praktverk med rik historik och omfattande dokumentation, 
där även GOArts insatser framgår, dels genom Carl-Gustaf Le-
wenhaupt (känd även i vårt stift som sakkunnig i orgelfrågor), 
dels genom den nyss nämnde Niclas Fredriksson med talrika 
exempel på utsökta ritningar. Nu ser vi fram emot en klanglig 
dokumentation på CD!

Henry Ragnarsson

Sedan en tid har medeltiden varit i ropet. Över vitt skilda fält, 
allt från lokala medeltidsmarknader, kommuner och regioners 
kulturturistiska satsningar till akademiska lärdomsprov, märks 
en ambition att få veta mer om medeltiden och medeltidsmän-
niskans levnad och föreställningsvärld. 

Närmar man sig då medeltiden är det omöjligt att gå förbi 
klostren. Tränger man bakom reformationstidens uppenbara 
vrångbild av de gudsvigdas liv och kallelse, så kan man få en 
viss förståelse för den enorma betydelse som dessa institutioner 
spelade i det medeltida livet. Denna betydelse stannade inte 
vid kyrkolivet i strikt mening. Klostren var ekonomiska stor-
heter med omfattande jordinnehav och de blev därmed också 
politiskt betydelsefulla aktörer. Den västeuropeiska nutidsmän-
niskan, forstrad av århundradens strävan efter att separera kyrka 
och politik, andligt och världsligt, höjer på ögonbrynen, men 
en sådan grimas bottnar i en anakronism; i en annan tid än 
vår var synsätten annorlunda, och detta förhållande upplevdes 
då alls inte som märkligt. Bäst kanske man kan beskriva de 
medeltida klostren såsom ”kulturinstitutioner”, det vill säga de 
hade något att tillföra på, och något att säga om, allt det som 
är den mänskliga kulturen.

Om en av dessa kulturinstitutioner, Askeby kloster i Öster-
götland, har teologiprofessorn vid Linköpings universitet Kjell 
O. Lejon skrivit en bred framställning. Det ligger ett stort värde 
i att inte endast de stora klostren, som exempelvis Alvastra, Vreta 
och Varnhem, blir belysta, utan också de mindre, de som under 
årens lopp fått mindre utrymme i framställningarna. Lejon har 
i slutet av boken tillfogat vad han kallar ”receptionshistoriska 

Askeby kloster – om klostertid 

och klosterliv

Tillsammans med Skara stift ger vårt sällskap ut denna bok. 
Beställes genom Johnny Hagberg. Antal sidor 192, pris 150:-
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iakttagelser”, där han går igenom i vilken omfattning Askeby 
kloster varit omnämnt i olika typer av litteratur, allt från breda 
uppslagsverk till akademiska framställningar, liksom hur det har 
behandlats. Efter denna genomgång blir det tydligt att Askeby 
kloster ofta ställts i relation till moderklostret Vreta och därmed 
betraktats som mindre intressant. Så är fallet också med andra 
kloster som jämförs med varandra, exempelvis Varnhem och 
Gudhem i Västergötland, där det senare ofta ställs i det förras 
skugga. Därmed, får man anta, blir bilden av det medeltida 
klosterlivets inverkan och betydelse bristfällig. 

Ett annat problem som möter när Askeby kloster skall stu-
deras, det är de mycket få källorna. Läget är dessutom än mer 
sprött än vad det skulle behöva vara, då på platsen för klostret 
inga mer omfattande utgrävningar har genomförts. Utan ett 
mer omfattande arkeologsikt material, hänvisas forskaren till 
det bevarade skriftliga materialet: medeltida brev (som sönder-
faller i fl era olika kategorier), ordens generalkapitels protokoll 
och statuter samt den cisterciensiska ordenskrönikan. Var och 
en inser att detta skriftliga material i mycket begränsad om-
fattning behandlar just Askeby kloster. Därför är det på fl era 
sätt en befogad fråga huruvida det alls går att skriva en bok 
på 255 sidor om något som man vet så lite om. I fallet med 
Lejons bok så räddas projektet genom bokens undertitel ”om 
klostertid och klosterliv”, för det är om detta lejonparten 
handlar. För den skull förloras dock inte själva Askeby ur 
blickfånget, utan fungerar istället som ett slags nyckelhål in i 
klostertid och klosterliv. Här ger Lejon en bred framställning 
av först de allmänna förhållandena i Sverige under andra 
halvan av medeltiden, sedan Cistercienserordens uppkomst 
och utveckling, övriga kloster och ordnar inom Linköpings 
stift och den svenska kyrkoprovinsen. Ett längre kapitel ägnas 
nunnorna och klosterlivet. De avsnitt som i mer direkt me-
ning behandlar Askeby kloster tecknar klostrets historia, går 
igenom de olika skyddsbrev som tecknats för klostret – bland 
andra av Gusaf Vasa, vilka senare inte skulle vara så mycket 
värda - liksom gåvobrev och testamenten. Därtill fogas vidare 
fyra avsnitt om klostrets egendomar, de tvister och domar 
som klostret var inblandat i, avlaten och klostret och slutligen 
upplösningen av klostret. Synnerligen positivt är i samband 
med beskrivningen av avlaten att denna beskrivs helt sakligt 
utan alla de missuppfattningar som åtminstone tidigare i regel 
kommit på köpet.

Utan att gå in alltför mycket på bokens innehåll, kan man 
notera två spännande frågeställningar som Lejon behandlar, 
dels de cisterciensiska nunneklostrens tidigaste historia, dels det 
spänningsförhållande som fanns mellan klostren och den övriga 
kyrkostrukturen. Det ser ut som om fl era av de cisterciensiska 
nunneklostren från början hade en benediktinsk grund, men 
att dessa sedan under 1100-talet, då cistercienserorden hade sin 
storhetstid – 1200-talet kom senare att dominerades av tiggar-
ordnarna - övergick till att ställa sig under den cisterciensiska 
ordensledningen. Denna utveckling har anförts i ett fl ertal 
fall, bland annat för Askeby, men några slutgiltiga bevis för att 
så verkligen var fallet saknas. Vidare stod inte klostren under 
stiftsbiskopen utan under ordensledningen, där för Askebys 
del, visitationen med största sannolikhet sköttes av abboten i 
Alvastra – på samma sätt som abboten i Varnhem hade att vi-
sitera Gudhem. Detta ledde dock emellanåt till konfl ikter med 
stiftsbiskopen, och otvetydigt fi nns exempel på stiftsbiskopar 

som överträtt sina befogenheter i förhållande till stiftets kloster. 
I Askebys fall ingrep exempelvis Linköpingsbiskopen Henrik 
Tidemansson år 1490 i syfte att strama upp klostrets klausur, 
en fråga som alltså inte låg på hans bord. 

Askeby kloster – om klostertid och klosterliv sätter in nämnda 
kloster i sitt historiska, internationella och kyrkliga samman-
hang. Boken ger en övergripande och tydlig bild av klosterlivet, 
inte minst i fråga om klostren som kulturinstitutioner. Därtill 
har Askeby kloster, så mycket vi nu vet om det, förts fram i 
ljuset och givits en självständig plats.

Markus Hagberg 

Kjell O. Lejon: Askeby kloster – om klostertid och klosterliv. 
Diocesis Lincopensis III. Linköpings stiftshistoriska sällskaps 
skriftserie Nr 3. Artos bokförlag, Skellefteå 2008, 255 sidor. 
ISBN 978 7580 363-0.    

 
Reportage från Bokmässan

I djungeln av obskyra uppslagsverk, pretentiösa ungdoms-
tidskrifter och ångestbetonade svenska serier fann vi en liten 
monter där Skara stiftshistoriska sällskap hade slagit sig ner. 
Denna förening, med ett medlemsantal som börjar närma sig 
700, har sedan 1992 erbjudit en välkomnande hamn för alla 
som intresserar sig i stiftets liv och historia. Sällskapet stödjer 
även forskning och studier rörande Skara Stift. Vad för då 
denna intressegrupp till bokmässan kan man undra? Jo, det är 
nämligen så att Skara stiftshistoriska sällskap även sysslar med 
bokutgivning. Genom åren har de hunnit med att publicera 
inte mindre än 39 böcker. Som exempel kan nämnas allsköns 
upplysande verk såsom Törnekronans samfund eller Medeltida 
Mariaskulpturer i Skara stift. En spännande titel som sannerligen 
väcker denna skribents intresse är Kristusgraven på Kinnekulle, 
vilken berättar om diverse märkligheter som inträffat i Skara 
stift genom åren. Sorgligt nog är just detta verk slutsålt i nu-
läget.

Den givna huvudattraktionen i Skara stiftsällskaps monter 
var dock en faksimilutgåva av Skaramissalet, ett verk som ur-
sprungligen kan stoltsera med titeln Sveriges äldsta bok. Själva 
boken anses vara skriven under 1150-talet och användes under 
denna tidsperiod som mässbok i Skara stift. Tecken tyder på 
att den ursprungligen kan ha skrivits i Norge, men originalet 
fi nns fortfarande i Skara. 44 pergamentblad är vad som återstår 
och alla dessa 88 sidor fi nns återgivna i den tjocka faksimilen 
tillsammans med översättning, artiklar och tolkningar.

En annan bok som är värd att nämna i samband med Skara 
stiftshistoriska sällskap är Horae de Domina – Vår frus tider. 
En bok som ingen mindre än påven själv har förärats ett ex-
emplar av. Detta är ännu en faksimilutgåva, men denna gång av 
en mindre bönbok. Den var faktiskt den enda bok som hann 
produceras av det tryckeri som upprättades i Vadstena kloster 
år 1495, eftersom detta tryckeri brann ned bara ett halvår efter 
att det upprättats. Originalet till Horae de Domina förvaras på 
Carolina Rediviva här i Uppsala.

Denna artikel återfi nns i Västgötacorrespongen, tidskrift föt 
Västgöta nation Uppsala.
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Lördagen den 27 september denna höst, hölls jubileumsguds-
tjänster i alla Sveriges domkyrkor, med anledning av att det 
i år är 50 år sedan kyrkomötet tog det beslut som gjorde det 
möjligt för kvinnor att vigas till präster i Svenska Kyrkan. 
Så skedde även i Skara domkyrka, där jubileumsgudstjänsten 
fi ck sin ram från mässan Toner från en källa. 

Söndagen därefter, den 28 september, hade utlysts som ju-
bileumsgudstjänstdag, och i många församlingar i vårt stift 
uppmärksammades då kyrkomötets beslut för 50 år sedan. En 
vanlig söndag och ändå inte – en rentav märklig söndag och 
ett märkligt jubileum – både det faktum att vi står inför och 
mitt i ett historiskt skeende, ett beslut som skapat skillnad, 
och ändrat Svenska kyrkan, och ändrat livet för människor, 
en tydlig markering, där det fi nns ett före, och ett efter. Och 
samtidigt – så märkligt att fi ra ett jubileum över något som vi 
vet är det som orsakat Svenska Kyrkan i sin helhet men också 
enskilda människor så mycket sorg och splittring. 

Det är ett märkligt jubileum på fl era sätt – för det första 
kan vi konstatera att fastän kyrkomötet, efter fl era års debat-
terade tog det omdiskuterade beslutet år 1958, dröjde det till 
1960, innan de första kvinnorna vigdes. För Skaras del dröjde 
det ända till 1973, då Dora Carlson, sedermera Wikner, som 
första kvinna vigdes till präst i Svenska Kyrkan. Första kvinn-
liga kyrkoherde blev sedan Ingegerd Nilsson, 1981, och som 
första kvinnliga kontraktsprost i Skara stift fi nner vi Lisbeth 
Sjöberg, 1984. 

Debatten och gången kring detta beslut som fattades för 
50 år sedan, gör också detta jubileum märkligt. Det fi nns väl 
inget beslut som har orsakat Svenska Kyrkan så mycket gråt 
och splittring – och samtidigt glädje och förhoppning! Kyr-
komötets beslut den gången debatteras fortfarande – och or-
sakar fortfarande att människor går ur Svenska Kyrkan - men 
också att man går med i Svenska Kyrkan! Debatten om kvin-
nors tillträde till prästämbetet började redan på 1920-talet, 
då kvinnor fi ck rätt att tillträda statliga tjänster. När frågan 
om detta skulle gälla även kvinnors tillträde till prästämbetet 
bordlades frågan av kyrkomötet. På 1930- talet lyfte kvinno-
förbunden frågan på nytt. 1946 tillsattes en statlig kommitté 
för att utreda frågan närmare. Förslaget, som sedan gick på 
remiss men avstyrktes, innehöll bl a den begränsningen att 
en kvinna bara skulle kunna vara präst i en församling, om 
det redan fanns en manlig präst i samma församling. Skälet 
till avstyrkandet var – efter vad jag förstår – inte det prin-
cipiella, utan snarare den splittring av Svenska Kyrkan som 
man befarade. Det är att notera att av de församlingar som var 
remissinstanser, tillstyrkte två tredjedelar förslaget, utan vidare 
utredning. Till 1957 års kyrkomöte lades ett förslag om kvin-
nors behörighet till prästerlig tjänst fram, det avvisades med 
röstsiffrorna 62-32 (4 avstod att rösta). 1958 lade riksdagen 
fram en propositition om kvinnors rätt till prästerlig tjänst. 
I kyrkomötet tillstyrktes lagförlaget med röstsiffrorna 69-29. 
Samtidigt som beslutet togs, röstades även den s k samvets-
klausulen igenom, den som innebar att ingen präst skulle 
tvingas att i tjänsten utföra något som stred mot dennes sam-
vete och övertygelse. 

För det tredje är jubileet ett märkligt jubileum på det sätt att 
det för alltid har förändrat människors liv och vardag. Kvin-
nor som studerat teologi och predikat inom kyrkan kunde 
nu följa sin kallelse fullt ut. Många menar att kvinnors rätt 
att bli präster har påverkat kyrkans väsen genom ett särskilt 
kvinnligt förhållningssätt och kvinnligt språk. Andra menar 
att beslutet har påverkat så, att prästyrket nu har blivit ett 
”kvinnoyrke”, med låg lön och sämre arbetsvillkor som följd.  
Av sammanlagt 211 präster i Skara stift idag är 86 av dem 
kvinnor och 125 män. Av dem är 10 kvinnor och 46 män 
kyrkoherdar, medan 69 kvinnor och 70 män av dem är kom-
ministrar. 50 år av kvinnors rätt att vigas till präst i Svenska 
kyrkan är alldeles för kort tid för att utröna vad detta kan 
betyda för tro och liv i Svenska Kyrkan och i Skara stift. 

                                                                              
Lena Maria Olsson

Kvinnliga präster 50 år

Första kvinnliga kontraktsprosten i Skara stift, Lisbeth Sjöberg

NY BOK PÅ GÅNG!

Skönheten, Ljuvligheten, Kärleken till nästan

En bok om textilkonstnären Agda Österberg och vad 
hon kommit att betyda för den kyrkliga konsten i stiftets 
kyrkor.

Det fi nns ännu ingen heltäckande sammanställning av hur 
mycket kyrklig, textil konst som lämnat ateljé ”Tre Bäckar” i 
Varnhem för att pryda stiftets kyrkor under den tid då Agda 
Österberg ansvarade för verksamheten. Arbetet med att 
sammanställa en förteckning i text och bild pågår och skall 
så småningom resultera i en bok från Skara stiftshistoriska 
sällskap
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