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Swedbergs Swensk Ordabok nu klar!

Efter nästan 300 års försening har nu Jesper Swedbergs
Swensk Ordabok blivit tryckt. Det är Missalestiftelsen
(Föreningen för Västgötalitteratur, Skara stiftshistoriska
sällskap och Västergötlands fornminnesförening) som
tillsammans med ﬁl dr Lars Holm har givit ut dennahandskrift som var Swedbergs försök att samla hela det
svenska språket i en bok.
1722 var Swedberg klar med sin text. Han hade då fått
börja om en gång efter att hela hans boksamling och alla
manuskripter hade brunnit upp vid branden på Brunsbo
1712.
Swedberg omtalar sist i sin Lefwernes Beskrifning vilka
böcker som ännu ligger otryckta. Bland dessa återﬁnns

hans Ordabok, och biskopen tillägger att den ”moste
tryckias”. I slutet av sitt ”Förrspråk” skriver Swedberg
nästan lite urskuldande: ”Så at man intet skal tenckia,
at arbetet hafwer warit mig hinderligit i min gudachtighetz öfning.” Han hade arbetet på Ordaboken några
timmar varje morgon. Det blev hans käraste och största
arbete. Av olika anledning trycktes den inte. Den ﬁnns
i fem avskrifter. Den bästa och utförligaste är Uppsala-handskriften vilken i huvudsak ligger till grund för
denna utgivning.
För att många skall kunna få del av denna utgåva har
stiftelsen satt priset så låg som till 300 kr. Utgåvan omfattar 719 sidor i linneband och med skyddsomslag.

Om konsten att dö
Det enda en människa kan vara helt säker på, det är att hon
skall dö. Somliga har hävdat att det är denna insikt som mer
en någon annan präglar människan, och sannolikt har denna
vetskap drivit henne ut ur den tillvaro som präglas av att leva
för dagen, och bjudit henne att skapa sådant som överlever
henne själv. Tanken på den egna döden liksom tankar om
döden har sysselsatt människan i alla tider och kulturer, och
snart sagt samtliga religioner vill svara på frågan om livets
uppkomst och vad som händer efter det jordiska livets slut.
Under mycket lång tid har religionen - i vilken ingår de mer
eller mindre reﬂekterade och bearbetade tankarna kring livet,
döden och evigheten - präglat människan. Att livet inte uppkommit av en slump, att det ﬁnns ett mål och en mening med
mitt vara, att döden inte är slutet och att det ﬁnns en evighet
för vilken det är avgörande hur jag här i tiden har förhållit
mig, det har varit en självklarhet.
Stiftshistoriska sällskapet utger nu Jean Gersons bok Ars
moriendi, Om konsten att dö. Boken trycktes första gången
1408 och den första svenska utgåvan är tryckt 1514. 1881 gav
Svenska Fornskriftssällskapet ut den på fornsvenska.
Boken är tillkommen i en tid då tron var en absolut grund
och förutsättning för alla människor. Den senmedeltida människan visste, att på livet och döden följde en evighet som
kunde innebära salighet eller förtappelse, och lika självklart
visste man, att det var kyrkan, som genom sina ord, handlingar och sakrament, förvaltade nycklarna till saligheten. Detta är
den första grundstenen för att förstå denna bok.
Föreliggande utgåva har, utöver översättning och faksimil,
utökats med tre artiklar. I artikeln ”Jean Gerson – en senmedeltida praktisk teolog”, behandlar professor Alf Härdelin
verkets författare, och det som var dennes kontext och bidrag
i sin samtid.
Till skillnad från vår egen tid, som har svårt med, ja näst
intill föraktar lidande och sjukdom, där - följaktligen - en
snabb död många gånger eftersträvas, var för den senmedeltida människan en sådan död något mycket allvarligt. Man
menade nämligen, att vad som avgjorde om evighetstillståndet blev salighet eller inte, det var just livsslutet och dödsögonblicket. Allvarligast var om den döde inte hunnit bekänna
sina synder. Därför hade prästen, som kunde meddela förlåtelsen, en mycket viktig roll vid en människas döende, och
det var en mycket stark plikt för prästen att omedelbart bege
sig till den sjuke så fort han fått kännedom om tillståndet. Ursprungligen var Ars-moriendi-genren tänkt som handledning
för mindre erfarna präst, men kom dock att få ett vidare användningsområde. Om prästens arbete med den döende och
hur detta uppfattades och förstods, behandlar teol dr Stina
Fallberg Sundmark i ”Om konsten att dö på rätt sätt”. Det är
också viktigt att se hur själva sockenbudet ingick i en större
helhet. Till den döde medförde prästen altarets sakrament,
Kristi kropp. Vanligtvis rörde det sig om en tidigare konsekrerad hostia. Färden till den döde blev därför inte endast en
tjänsteresa, ett sätt att ta sig från en plats till en annan, utan
färden dit och hem, liksom handlingarna på plats, utgjorde i
sig en gudstjänst där Kristus själv var närvarande i det lokala
sammanhanget.
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Träsnitt i den svenska utgåvan från 1514
Denna bok är inte bara till sitt innehåll intressant och typiskt för senmedeltida spiritualitet. Själva trycket är i sig ett
stycke svensk bokhistoria. Om detta skriver ambassadören
Fredrik Vahlquist i artikeln ”Paul Grijs – den förste svenske
boktryckaren”. Som titeln anger var Paul Grijs Sveriges förste inhemske boktryckare – klostertryckerierna undantagna.
Boken utkom på uppdrag av ärkebiskop Jakob Ulvsson, översattes av den lärde Erik Nilsson och trycktes i Uppsala 1514.
Genom föreliggande utgåva möjliggörs för en vidare krets
att stifta bekantskap med en undervisning och fromhet, som
för 500 år sedan hjälpte människorna att leva – och dö.
Markus Hagberg
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Fältpräster – nyckelpersoner på låg nivå
På Gustaf II Adolfs tid hade infanteriregementena en regementspastor samt en eller två gemena predikanter. Dessa
präster ingick i regementsstaben. Vid kavalleriet fanns inga
präster på kompaninivå, däremot som regel en på två kompanier vilket innebar fyra präster per regemente.
Prästernas betydelse för förbandens stridsduglighet var stor
men deras rang tämligen låg. Vid kavalleriet hade prästerna
rang efter korpralerna (kavallerikorpraler var vid denna tid
underofﬁcerare). Kavalleriets präster hade samma rang som
infanteriets trots att de senare tillhörde regementsstaben. Det
berodde på att kavalleriet hade högre rang än infanteriet.
Först 1691 nådde prästerna högre rang, närmast efter kornett (kornett var den lägsta ofﬁcersgraden vid kavalleriet och
motsvarade fänrik vid infanteriet). Preses i fältkonsistoriet
kan sägas ha haft en ställning på stiftschefsnivå. Den ekonomiska ersättningen var i paritet med den som gavs befäl på
motsvarande nivå.
Varje präst svarade för själavården vid 2-3 kompanier, vid
rytteriet hade kompanierna 115 man inklusive befäl, vid infanteriet ca. 150 man. Västgötakavalleriets präster tillsattes
vanligen av Skara stifts konsistorium, ibland av krigskollegium och i enstaka fall av regementschefen.

mellan de danska öarna, både i strålande solsken och i nattligt
mörker med smältvatten upp till anklarna. Karl X Gustafs
kungliga huvudarmé var sin tids främsta militära trupp; befälstätheten uppgick i många enheter till en tredjedel av styrkan.
Den ryggade varken för ﬁentlig övermakt eller naturens faror.
Där fanns fältprästen som växt upp på Kinnekulle, Johannes
Andreae Dahlborg.
Mannen som predikat för västgötaryttarna när de var med
om att åt Sverige vinna rikets största utbredning ﬁck avslag
när han 1674 ansökte om att få bli kyrkoherde i Tengene
pastorat. Istället blir han 1675 kyrkoherde till Kinne-Kleva
med motiveringen ”emedan han där i trakten är född och
haver så i lärdom som i leverne sig berömligen skickat, att var
och en som honom känner, har orsak att älska honom och
allt gott unna”. Han ﬁck många barn och blev med åren både
avsigkommen och utfattig. År 1696 beskrevs prästgården vara
”i ett förrött och ödeliggande tillstånd”. Johannes Andreae
Dahlborg dog 1701. Han hade varit själasörjare för vårt landskaps i sin tid oförlikneliga kavalleri på ett av vår krigshistorias mest märkvärdiga och framgångsrika fälttåg.
Bengt P. Gustafsson

Levnadsöden lika märkliga som soldaters och ofﬁcerares
Laurentius Andreae Kalf (1606-1672) blev 1630 regementspräst över allt Västgöta krigsfolk till häst och fot, ca.
5 000 man. Han ﬁck 1638 konﬁrmation på Gällstads pastorat
men var 1650 endast ”gemen predikant” vid Västgöta-Dals
(infanteri)regemente. Han dog som prost 1651. Från krigen i
Polen och Tyskland hade han hemfört ”mässehakar och särkar” och ansågs vara en förmögen person. Han var gift med
Ebba Svensdotter, barn till skarabiskopen Sveno Svenonius.
Andreas Petri, prästvigd 1617, hade ”tjänt under militien
i 14 år” och bl.a. följt Västgöta ryttare i kriget i Preussen mot
polackerna åren 1628-29. Han hade 1628 erhållit hemmanet
Skogen i Undenäs till sin försörjning att behålla till dess att
han ﬁck ett pastorat. År 1631 blev han komminister i Undenäs. Hans sista decennier i livet (det ﬁnns en notering att
han levde ännu 1663) måste ha varit bekymmersamma. 1638
blev han fråndömd ämbetet för hor med en ”löskekvinna”
och trots att han återﬁck ämbetet 1641 tvingades han leva
utan tjänst.
Johannes Andreae Dahlborg var född på Storegården i
Österplana och prästvigd 1649. Han är med som predikant
när Västgötakavalleriet rider ut med Karl X Gustaf 1656. Han
deltar i fälttågen i Polen och Tåget över Bält där västgötaryttarna vinner exempellösa framgångar. En hel förmiddag i
februari 1656 jagar de polackerna till Golombos snötäckta
fält. Efter ett par timmars strid är segern vunnen varpå västgötaryttarna förföljer sina slagna motståndare in i blå mörkret.
De deltar i tredagarsslaget vid Warszava sommaren samma år
då 10 000 svenskar och lika många brandenburgare besegrar
40 000, enligt vissa uppgifter 100 000 polacker, litauer och
tatarer. De stormar den 24 oktober 1657 den starka jylländska
fästningen Frederiksodde vid Lilla Bält från sjösidan, uppsuttna, med vattnet forsande kring hästarnas hovar och värjorna
skimrande i den röda soluppgången över Fyn – en ”marinkavalleristisk” operation utan motstycke i hela världens krigshistoria. De tågar 1658 över gungande och knakande isvidder

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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Olycklig präst i Svenljunga
Rom och som behandlar kyrkoprovinsen i det dåtida Sverige
och Finland. Dokumenten, som tidigare inte publicerats, är
på latin och förklaringarna på engelska, liksom inledningen
som redogör för hur ett sådant ärende kunde hanteras. Därför
är innehållet inte alldeles lätt att förstå, särskilt för den som
inte är hemma i katolska tänkesätt.
Det verkar emellertid som Sueno Beronis själv begav sig
till Rom. I den engelska förklaringen står ”present in the
Roman curia” (närvarande vid den romerska kurian) vilket
man ju kan tolka som att han faktiskt tagit sig dit. Hur en
präst från Svenljunga, som dessutom var utan lön för tillfället
kunde ha råd att resa till Rom är svårt att förstå. Andra möjligheter hade varit att skicka ett brev med biskopens tjänare
eller någon släkting som skulle på pilgrimsfärd.
Sueno måste nu lämna in en redogörelse för vad som hänt.
Det fanns strikta regler för hur en sådan redogörelse skulle
vara utformad och jurister som kontrollerade att allt var rätt
uppställt. Normalt skilde inte domstolen på dråp och mord,
men hat och vrede ansågs som förmildrande omständigheter.
Och Sueno har ju tydligen framhållit att han blev arg på den
försumlige tjänaren. Han har också försökt förklara att han
inte varit direkt vållande till tjänarens död.
Eftersom domstolen i Rom inte kunde kontrollera om Suenos berättelse var sann beslutade den genom biskop Julianus
i Bertinoro, att skicka tillbaka ärendet till biskopen i Skara
med rekommendationen att Sueno skulle bli frikänd och få
bannet upphävt, om de fakta som framkommit var sanna.
Ulla Hökås
Källa: Auctoritate Papae. The Church province of Uppsala and
the Apistolic Penitentiary 1410-1526. 2008. Utgiven av Sara
Risberg. Ingår i Svenskt Diplomatarium.
I början på 1480-talet var Sueno Beronis kyrkoherde vid
sockenkyrkan St Lars i Svenljunga. Han hade varit inblandad
i en olycklig händelse, som innebar att han blivit bannlyst och
inte kunde utöva sitt yrke innan han fått syndernas förlåtelse
genom kurian i Rom. Detta hände när Sverige fortfarande
var en del av den romersk-katolska kyrkan.
En dag hade Sueno skickat en ung tjänare till en by för att
uträtta ett ärende.Tjänaren blev borta länge och när han kom
hem var han drucken. Kyrkoherden skällde på honom för
att han varit borta så länge och supit med andra och sade åt
tjänaren att gå och lägga sig. Tjänaren vägrade. Då blev Sueno irriterad och arg och kastade en mindre sak som träffade
tjänaren i högra tinningen så att det blev ett sår som började
blöda litet. Efter arton dagar dog tjänaren, men han hade då
själv sagt att det inte berodde på vad prästen hade gjort utan
att han dog av en sjukdom han haft sen tidigare.
Enligt den kanoniska rätten som kyrkan dömde efter var
det helt förbjudet för kyrkans tjänare att utöva våld eller
inneha vapen. Reglerna var mycket stränga och Sueno måste
nu vända sig till stiftets biskop, som på den tiden fanns i Skara,
för att bekänna sin synd. Och biskopen i sin tur var tvungen
att skicka fallet vidare till kurian i Rom, där det fanns en särskild påvlig domstol som hanterade sådana ärenden. Om inte
Sueno blev fri från sitt bann skulle han inte kunna fortsätta
som präst. Under tiden utredningen pågick ﬁck han heller
ingen lön.
Den här dramatiska historien kan man läsa om i en bok som
består av dokument som bevarats vid den påvliga domstolen i
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Stiftshistoriskt möte i Gällstad
Från vårt systersällskap i Göteborg meddelas att man inbjuder till en stiftshistorisk dag lördagen den 22 augusti.
Den äger rum i Gällstad, söder om Ulricehamn, och markerar verkligen stiftshistoria. Åsundens församling som det
numera heter lämnar Göteborgs stift nyåret 2010 och återvänder till Skara stift.
Det kan väl vara något för oss att haka på?
Närmare upplysningar kommer på vår hemsida.

Elin av Skövde på Gotland
I samband med Medeltidsveckan kommer Sven-Erik Pernler att ha en föreläsning om ”Elin av Skövde - ett svenskt
helgon långt före Birgitta” på Fornsalen i Visby måndagen
den 3 augusti kl. 15. Beﬁnner du dig på ön vid detta tillfälle
så passa på att vara med.

Cistercienserna. Kärleken till
lärdom och törsten efter Gud
Att skriva långa texter är egentligen inte särskilt svårt. Det
riktigt svåra är att vara både informativ och att därtill skriva
koncentrerat. Att docenten Per Beskow äger denna senare
förmåga bär denna skrift vittne om. På få sidor ger den en
god introduktion i cisterciensernas uppkomst, deras förhållande till benediktinerna och hur Orden och klostren var
organiserade. Han tecknar vidare bilden av Ordens ankomst
till Sverige, de första klostren och den oerhörda inverkan som
just cistercienserna får sägas ha haft på svensk kulturhistoria.
Likaså tecknas naturligtvis den sorgliga historien om de olika
klostrens nedläggning i Sverige, men också den vidare förgrening som Orden gav upphov till genom Trappistklostren.
I slutet av boken återﬁnns dels en lista över samtliga svenska
cistercienserkloster, dels en bibliograﬁsk uppställning av litteratur uppställd i ett övergripande avsnitt samt ett avsnitt med
angiven litteratur för respektive kloster.
När man betraktar de historiska svenska klostren och vad
det blev av dem, ligger det naturligtvis nära till hands att fyllas
av en viss sorg. Utgångspunkten för denna lilla skrift präglas
emellertid inte alls av detta, och rymmer inte endast ett tillbakablickande, utan syftet är i allra högsta grad framåtblickande.
Alldeles nyligen hände ju nämligen det märkliga, att genom
ett Värnamo kommuns goda och framsynta initiativ, cisterciensermunkar gavs möjlighet att för ett monastiskt liv ta i
bruk den herrgård som ligger i nära anslutning till Nydala
kyrka. Nära 500 år efter Ordens nedläggning i Sverige har
den alltså återkommit. Vågar man hoppas på att denna återkomst kan få befrukta och vitalisera Sverige på samma sätt
som Ordens ankomst en gång gjorde?
Slutligen ger också Beskow en inblick i vad som idag kan
sägas vara ett cisterciensiskt nätverk, inte i första hand för
fungerande kloster, utan för alla de föreningar och sammanhang som runt om i Sverige och Europa vårdar minnet av
kloster som en gång varit i funktion, platser till vilka människor än idag beger sig. Här märks exempelvis ”Det europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och klosterplatser”
(www.cister.eu, bilder från samtliga europeiska cistercienserkloster kan också sökas på www.phototequegaud.com).
För den som är intresserad av klosterliv och svensk klosterhistoria i allmänhet, och cistercienserorden i synnerhet, är
denna lilla skrift något att införskaffa och läsa.
Markus Hagberg
Per Beskow: Cistercienserna. Kärleken till lärdom och törsten efter
Gud, Birgittaföreningens skriftserie nr 2,Veritas förlag, Stockholm 2008, ISBN 978-91-89684-50-8, 64 sidor.
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Mellan liljan och sjöbladet
volym 1:2
BO J THEUTENBERG

MELLAN LILJAN
OCH SJÖBLADET
1:2
Källor, bilagor och register

I juni månad utkommer Volym 1:2 av Mellan liljan och sjöbladet. Denna volym på ca 500 sidor innehåller ett antal fördjupande bilagor, 29 kartor som vägleder läsaren av Volym 1:1, ca
500 utförliga noter till Volym 1:1, käll- och litteraturförteckning samt 31 genealogiska tabeller. Registret över i boken
avbildade heraldiska vapen, gårdar, orter, personer och släkter
(med korta biograﬁer för de i personregistret upptagna personerna) omfattar i sig 245 sidor. För den intresserade släktforskaren återges partier av domböckerna för Väne, Sundals
och Redvägs härader, på vilka de genealogiska sambanden
oftast baserar sig. De 31 tabellerna, vilka helst bör läsas parallellt med textvolymen 1:1, förklarar på ett översiktligt sätt de
genealogiska och heraldiska släktsambanden.
För dem som redan köpt Volym 1:1 ingår Volym 1:2 i priset.
De som antecknat sina namn vid köpet av Volym 1:1 tillställs
Volym 1:2 på sätt som överenskommits (per post, avhämtning
eller leverans på annat sätt). Fr o m utgivningen av Volym 1:2
säljs de båda volymerna endast tillsammans för ett totalt pris
av 600 kronor + porto.
Passa på att nu köpa detta vackra och djuplodande genealogiska och heraldiska verk på totalt ca 1300 sidor med 350
bilder varav de ﬂesta i färg. Ett stort antal kyrkor i Skara och
andra stift ﬁnns avbildade. Över halva upplagan har sålts på
några månader och ingen nytryckning planeras.
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Något om klosterörternas historia del 1
De gamla grekerna
Enligt en grekisk myt var det kentauren Cheiron som
skänkte läkekonsten till människorna. Grekerna kände till
många olika medicinalväxter, det vet vi genom att studera
de bevarade hjältedikterna Iliaden och Odysséen från 900600 f.Kr. I Iliadens elfte sång berättas det om örter som
smärtstillande medel; ”Läkaren ... han som skär pilarna ut
och strör lindrande örter i såren”.
Den medeltida ört- och läkekunskapen bygger till stor
del på Hippokrates, Dioskorides och Galenos. Hippokrates
anses vara läkekonstens fader och har betytt det samma för
medicinen som Aristoteles för naturkunskapen och Platon
för filosofien. Hippokrates gav ut läkeskrifter redan under
300-talet f. Kr. Han föddes på ön Kos omkring 460 f.Kr.
och dog någon gång mellan 377 och 359 f. Kr. Han tillhörde asklepiadernas läkarkår som ansåg att de härstammade från Asklepios. Hippokrates läror finns bevarade i
Corpus Hippocraticum, ett 70-tal skrifter som sammanställts
av lärda män i Alexandria minst 100 år efter Hippokrates
död. Endast ett fåtal av skrifterna i Corpus Hippocraticum
har skrivits av honom själv. Troligen är författarna hans
söner och svärson.
Hippokrates använde sig av omkring 300 örter. ”Hjälper
inte medicin, kan kniven kanske hjälpa, botar inte kniven
bör man försöka med brännjärnet. Är också detta utan
verkan, då är sjukdomen obotlig”, skriver Hippokrates.
Principen Primurn est non nocere - det viktigaste är att inte
skada, följdes noga. Hans sjukdomslära bygger främst på
ett sunt levnadssätt, kroppsövningar, diet, sol- och vattenkurer.
Dioskorides var militärläkare. Han verkade under den
romerske kejsaren Neros tid (54-68 e. Kr). Galenos var
kanske den mest kända läkaren och författaren av dem
alla. Han levde 129-199 e. Kr. Galenos gav ut en mängd
medicinska verk.
Under romarrikets förfall gick en mängd skrifter från
grekisk-romersk kultur över till araberna som översatte
dem och kompletterade dem med arabisk lärdom. Medeltidens munkar och nunnor översatte åter handskrifterna
till latin och använde sig sedan av de hundraåriga recepten och behandlings-metoderna.
De flesta av örterna som nämns i de svenska medeltida ört- och läkehandskrifterna kommer ursprungligen
söderifrån. Utländska munkar som besökte de svenska
klostren förde med sig fröer, skott och ympkvistar och på
så sätt spred sig nya örter till vårt område. Få örter spreds
däremot från norr till söder. Kvanne är ett undantag. Det
är en av de få medicinalväxter som munkarna lärde sig att
använda av nordborna. Kvanne fick sin största betydelse
söderut som botemedel mot pesten.
De medeltida handskrifterna
Läkeråden i den här artikeln är hämtade ur svenska handskrifter från medeltiden. De flesta ört- och läkehandskrifterna har fram till första hälften av 1500-talet förvarats i
klosterbibliotek runt om i klostrens vård och läkekunskap.
Den munk eller nunna som förestod infirmatoriet odlade
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och skördade med hjälp av klosterbröder och systrar örter
som ansågs användbara i läkande syfte.
Råa och vilda nordbor möter munkar
Benediktinermissionären Ansgar (801-865) reste år 829 till
Birka i Sverige där han stannade i ett halvt år. Han kom
från klostret Corbie i Frankrike. Vi vet inte om Ansgar
var läkekunnig men man kan förmoda att han inte stod
främmande inför örter och läkekonst. Troligtvis var detta
allra första gången befolkningen i norr mötte klostrens
läkekunskap.
När klostren började anläggas runt om i Norden blev
de snabbt mönsterträdgårdar med medicinalväxtodling
och trädgårdsskötsel som sköttes mer rationellt och systematiskt än någonsin tidigare. Det var också i klostren
som man nedtecknade växtbeskrivningar och örternas effekt. Det är genom dessa vi får en bild av klosterörterna
under medeltiden. Men också genom att likt en detektiv
spana efter uråldriga ledtrådar, kan vi ännu finna överlevande reminicenser av de växter som en gång odlades vid
våra nordiska kloster. Några av medeltidens klosterörter
har förmågan att vila länge i jorden för att vid ett gynnsamt tillfälle vakna till och blomma upp igen, kanske hundratals år sedan de en gång såddes i klostrets örtagård. De
ﬂesta arters fröer har en mycket begränsad livstid i jorden, ofta bara några få år. Därför får vi nog räkna med
att klosterjorden gömmer fröskatter som aldrig kommer
att spira ovan jord. Medan andra örter i vår inhemska
flora kan bevara grobarheten långt ned i jorden genom
århundranden. Fuktighetsförhållandena är av avgörande
betydelse.Väldränerad, lagom fuktig jord på höglänta områden tycks ha bäst bevaringsmöjligheter. En bekräftelse
på detta får vi om vi tittar närmare på exempel av plötslig
bolmörtsframväxt vid utgrävningar runt om i Skandinavien. Bolmört har påträffats vid utgrävningar i danska
Hammershus, Sjörring, Stubberkloster, Kaas, Antvorskog,
svenska Tommarp, Mariefred och Alvastra.

Vid mitten av 1100-talet var cistercienserorden den
absolut populäraste och mest expansiva av Europas alla
klosterordnar. De flesta svenska cistercienserkloster kom
att anläggas i utkanterna av bebyggda områden. Enligt
klosterreglerna skulle klostrets invånare hjälpa befolkningen på orten att bryta ny mark. Två cistercienserkloster i
Västergötland är Varnhems och Gudhems kloster.
Om de första cistercienserklostrens grundande i Sverige,
berättar legenden att den Helige Bernhard av Clairvaux
ville sända ut munkar till Sverige ”där man nog hört ordet munk nämnas men aldrig i verkligheten sett någon
sådan”. De munkar som utsågs att resa till ”de råa och
vilda nordborna” blev förtvivlade och protesterade. Men
munkarna gav sig till föga när den Helige Bernhard utförde ett mirakel. Genom sina bara händer gjorde den
Helige Bernhard märken i den hårda metallen på ett heligt kärl som skulle till Norden. Detta tolkades som ett
gudomligt tecken på att munkarna borde utvandra till det
fjärran Sverige och verka där.
För både benediktiner- och cistercienserorden ingick
trädgårdsskötsel i ordensplikterna. Det var därför särskilt dessa två klosterordnar som genom sina omfattande
läkeväxtodlingar spred dessa ända upp till Norden. Det är
därför främst vid dessa ordnars kloster vi finner spår av
de medeltida örterna. Överallt där kloster anlades odlade
man upp jord och planterade fruktträd, ordnade köksträdgårdar och Sverige. Munkar och nunnor skrev noga
ned örternas egenskaper. Många av växtbeskrivningarna
har skrivits av otaliga gånger. En felaktig beskrivning av
en örts egenskaper eller utseende kunde komma att skrivas av många gånger utan någon rättelse.
En medeltida läkebok ur vilken hämtats flera råd, tillhör Arne Magnæanska samlingen i universitetsbiblioteket
i Köpenhamn. Den är skriven under mitten av 1400-talet.
Handskriften består av totalt 103 blad, varav endast fyra
sidor innehåller läkeråd. Den innehåller bland annat ett utdrag ur den kände danske Henrik Harpestrengs läkebok,
”Här byrias läkedombir aff mäster henrik harposträng”.
En annan källa är en pappershandskrift utan någon
namngiven författare. En Paulus Ægineta nämns dock i
boken. Handskriften härstammar förmodligen från slutet
av 1400-talet och tidigt 1500-tal och förvaras numera i
Uppsala universitetsbibliotek. Även denna handskrift har
ett blandat innehåll och är skriven med olika handstilar på
både svenska och latin. Den 158 sidor tjocka handskriften
innehåller en större läkebok och några kortare medicinska
uppteckningar samt råd angående hästbot. Flera av läkehandskriftens stycken återfinns i Arvid Månssons örtabok,
som trycktes i sju upplagor under åren 1628-1654. Arvid
Månsson uppgav som källa i sin andra bok (1642) “en
gammal Swensk LäkeBook, medh Munkastyl skrifwen”,
förmodligen var det just denna handskrift han åsyftade.
En handskrift med titeln nadhendals closters book, från
senare delen av 1400-talet, har också fått lämna några bidrag till denna artikel. Handskriften har troligen tillkommit i Vadstena kloster och därifrån sänts till Nådendal. Troligen har mäster Alexander lånat handskriften av en syster
eller broder i Vadstena kloster för att skriva av den. Det
kan också vara samma upphovsman till båda hand-skrifterna. Den förvaras numera i Kungliga Biblioteket. Den

beskrevs år 1758 i boken Stockholm . för 200 år sedan av P.J.
Bergius och 1860 i Bonaventuras Betraktelser, Stockholm.
En annan handskrift med intressant innehåll förvaras
numera i Linköpings stiftsbibliotek. Den är troligen från
början av 1500-talet. Handskriften består av 180 blad, helt
utan prydnader. Boken är den mest innehållsrika av de
bevarade svenska medeltida ört- och läkehandskrifterna
och troligen skriven av en verksam läkare. I samma bok
förekommer signelser, besvärjelser och magiska skyddstecken mot älvor.
Ytterligare en handskrift som fått lämna bidrag till denna artikel är ett samlingsband författat på både svenska
och danska. Handskriften härstammar från första delen
av 1500-talet och består av 169 små sidor. Den innehåller
några läkeråd på svenska blandat med läkeråd från Henrik
Harpestrengs örtabok.

Klostren och örterna
De första läkarna i det medeltida Norden var de som
hade anknytning till klostren. Det var i klostrens infirmatorium, som den första organiserade sjukvården erbjöds i Norden. Det var sjukrum med åtskilda celler för
svårt sjuka och ålderssvaga. Det förestods vanligen av en
läkekunnig munk eller nunna som benämndes infirmarius. Ursprungligen var klostrens infirmatorium avsedda enbart för klostrets egna medlemmar men eftersom
klosterordnarna också var skyldiga att hjälpa nödlidande
människor utanför klostrets väggar, fick den omkringboende befolkningen och förbiresande åtnjuta planerade
örtagårdar. I Sverige förlades dessa kloster till dåtida ödebygder men där de låg finns idag ofta landets bördigaste
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områden. Medeltidens munkar var kanske i första hand
nyttoväxternas förädlare som lärde nordborna att ta till
vara och kultivera hälsosamma örter och att utforska växternas läkande egenskaper.
Capitulare de villis hortis imperialibus
Enligt Karl den Stores (747-814) domänförordning Capitulare de villis hortis imperialibus skulle vissa växter odlas vid de
kungliga godsen. Klostren lät göra avskrifter av domänförordningen och började odla dessa växter så långt det
var möjligt. Bland de växter som Karl den Store lät räkna
upp fanns; salvia, vinruta, åbrodd, spiskummin, rosmarin, kummin, iris, violrot, dragon, cikoria, pestskråp, persilja, selleri, libbsticka,
sävenbom, dill, fänkål, pepparmynta, trädgårdsmålla, piplök, gräslök,
purjolök, rättika, rödlök, vitlök, dansk körvel, muskatellsalvia, taklök
och körsbär.
Örternas beredning
Örterna samlades in och torkades i särskilda byggnader.
Där destillerade man och där tillverkades droger, d.v.s.
utdrag av växter eller växtdelar att användas vid senare
tillfälle. Man beredde salvor genom att blanda bivax, ister
och olja med lämpliga örter.Växterna ﬁnfördelades i mortlar för att sedan blandas med ättika, honung, vin eller öl
för invärtes bruk. Läkemunkarna och nunnorna använde
sig av vetenskapligt bevisat verksamma örter men också
av örter som på grund av sitt utseende, färg eller växtsätt
ansågs bota en viss sjukdom. Signaturläran innebar att
gula blommor troddes kunna bota gulsot, växter med
hjärtformade blad ordinerades vid hjärtsjukdom medan
örter med njurformade blad användes mot njuråkommor.
Dekokter bereddes genom att man gjorde avkok på växterna. Insamlingen och beredningen av växterna kunde
vara mycket invecklad. Astrologiska aspekter, men också
tidpunkten när växten innehöll som mest verksamma ämnen var viktig för insamlingstillfället.
Sunda vätskor
Operativ kirurgi undveks på grund av att det räknades som
blodutgjutelse, vilket var otillåtet i klostren. Det enda ingrepp som trots blodspillan var tillåtet inom klostrets väggar var faktiskt åderlåtning. Harmoni och balans mellan
de fyra kroppsvätskorna var målet med åderlåtningen. De
fyra kroppsvätskorna blod, svart galla, gul galla och slem
bygger på elementen jord, luft, eld och vatten. Balansen
mellan de fyra kroppsvätskorna, det röda blodet, det vita
slemmet, den gula gallan och den svarta gallan var viktig.
Kom kroppsvätskorna i obalans blev man sjuk. Man hoppades få patienten åter vid sunda vätskor med hjälpn av
åderlåtning, koppning eller blodiglar.
Varnhems kloster
I slutet av 1400-talet sändes några klosterbröder från Alvastra tillsammans med den franske alvastramunken Henrik
som ledare, för att grunda ett nytt kloster i Västergötland.
Först slog de sig ned på Lurö i Vänern, en dryg mil rakt
norr om den plats där Skarabiskopen Brynolf Algotson
på 1280-talet uppförde och befäste sin gård Laekkia (där
Läckö slott nu ligger). På Lurö blev de inte gamla, kanske
var det en alltför isolerad plats för de utåtriktade cister8

cienserna. Från Lurö flyttade de till Bos klosteräng nära
Lugnås kyrka, knappt två mil nordost om Kinnekulle.
Redan 1150 erhöll Vamhem en gård som tillhörde den
erikska kungaätten. Klostret som då byggdes drabbades
under medeltiden av återkommande bränder och fientliga anfall. Klostret återuppfördes efter en eldsvåda år 1234
i huvudsak efter den plan som klosterruinen idag visar.
Klosterkyrkan stod klar 1260.
Vid Varnhems kloster låg odlingarna norr och öster om
klosterbyggnaderna. Läkeörterna odlades öster om klostret och fruktträdgården var belägen utanför klosterområdet. I väster vid Ryttargården fanns ytterligare en
trädgård. Namnet Ryttargården kan härstamma från en
händelse för 300 år sedan. En ryttare skall ha förstört sex
av klostrets bästa körsbärsträd. År 1641 dömdes ryttaren
därför till hängning eller att gå i landsflykt.
Trädgården levde kvar länge efter att klostret upphört.
I ett brev från 1654 nämns att: ”Eftersom vi förnimma
att uti klosterträdgården ... skall ﬁnnas tjänlig ymnighet på
allehanda frukt, vilket tillsammans till vår nödtorft onödigt
beﬁnnes, ty skolen i, sedan päron, plommon, körsbär och
äpplen en halv tunna av vart slag, till våra behov tagits,
den övriga delen lämna åt trädgårdsmästarens försorg att
försälja.”
Vid 1800-talets slut fanns endast några få förtvinade
avkommor av fruktträden kvar samt en förvildad körsbärsdunge.
Om frukt
Detta är ock överenskommet, att all frukt scaﬂ-frukter på
träd, äpple o.d.y., skall vara fredad till senare Mariamässan
(den 8 september). Den som bryter detta, skall böta tre
örar till sockenmännen. Av detta skall den hava hälften,
som åtalar. Bryta omyndiga, då böte de hälften så mycket.
(Ur Gutalagen, 1300-tal)
Henrik Harpestreng
Christus vim verbis, vim genvis, vim dedit herbis; verbis
maiorem, gemmis herbisque minorem. Christus vän benbis
vim gemmis, vim dedit herbis, verbis maiorem, gemmis herbisque minorem. ”Kristus gav orden kraft, stenarna kraft,
örterna kraft, orden än större, stenarna och örterna än
mindre”. Ovanstående vers finns nedpräntad på latin på
ett blad av en gammal Harpestrenghandskrift. Kristna
formler, besvärjelser och signelser betraktades som fullgod medicin och likvärdig ört- och mineralmedicin.
Henrik Harpestreng levde omkring 1164-1244 i Danmark
och var magister och kaniker vid domkapitlet i Roskilde
samt kung Erik Plogpennings egen läkare. Henrik Harpestreng är medeltidens mest omtalade och kände nordiska
läkare. De ﬂesta av våra medeltida svenska läkehandskrifter
bygger på uppgifter ur Harpestrengs arbeten. Han skrev
flera ört- och läkeböcker, bland annat den första kända
nordiska örthandskriften från 1200-talet. Trots flera forskares försök att beskriva Henrik Harpestrengs liv och
gärning vet vi förhållandevis lite om honom. Man tror att
han föddes under senare delen av 1100-talet. Forskarna
tvistar om hans födelseort. Kanske kom han från Själland.
Man vet dock med säkerhet att han dog den 2 april 1244
och begravdes i Domkyrkan i Köpenhamn. Dessutom
anses det stå utom all tvivel att han studerade utomlands,

troligen i Frankrike och där erövrade han magistergraden
i sina studier. Det är svårare att avgöra var han fått sin
medicinutbildning. Kanske i Frankrike eller i Italien. En
del forskare anser att han fått sin utbildning i Salerno.
Men då salerniska arbeten var mycket utbredda i lärda
kretsar, inte bara i Tyskland utan också i Lund, behöver
Henrik Harpesträng i realiteten inte ha varit i utlandet
för att få möjlighet att skriva en läkarbok.
Märkligt är att varken Saxo som avslutade sin krönika år
1185 eller andra krönikeskrivare omtalar Henrik Harpestreng. I ett enda litet citat nämns han som kung Erik
Plogpennings läkare. Det är således lite vi vet om Henrik
Harpestreng som person.Vad det angår Harpestrengs verk
existerar det också en hel del osäkerhet. Man anser dock
att han skrivit De simplicibus medicinis laxativis och Liber herbarum som kan vara ett lärt ungdomsarbete. Bland källorna till denna bok har ansetts Regimen sanitatis som är
en dikt med hygienisk-terapeutiskt innehåll, från Salerno,
ca år 1100. Övriga källor bör sökas i Salernolitteraturen.
Trots grundlig efterforskning har det ännu inte lyckats
någon forskare att hitta originalskrifterna. I verket Liber
herbarum har Henrik Harpestreng en artikel om den nordiska medicinalväxten kvanne. Det är allra första gången
den nämns i den vetenskapliga europeiska medicinen. Det
var få örter som spred sig från norr till söder. Kvanne
Angelica archangelica är ett sådant undantag. Kvanne fick sin
största betydelse söderut som botemedel mot pesten. I
princip alla medeltida nordiska örthandskrifter bygger
på uppgifter ur Henrik Harpesträngs arbeten. Ibland har
han beskrivit fel växt och ibland fel medicinsk egenskap. Dessa fel har de munkar och nunnor som skrivit av
Harpesträngs arbeten fått med i sina örtböcker! Felen är
särskilt tydliga när det gäller ovanliga icke inhemska örter,
som skrivarna inte själv kände till.
Harpesträng anses också vara upphovsman till Den danske urtebog - till stor del en översättning av Macer Floridus
De vinibus herbarum och Konstantinus Africanus De gradibus
liber. Dessutom finns ytterligare 10 kapitel i örtaboken till
vilka inga källor är funna, därför antar man att Harpesträng själv författat dessa. Den här örtboken blev under
medeltiden genom avskrifter utbredd över hela Norden.
I en svensk handskrift från senare hälften av 1400-talet
finns ett litet utdrag ur just Henrik Harpestrengs örtabok.

Där kan man bland annat läsa att ”för huvudvärk skall
man åbrodd taga och malört och sjuda till samman i stark
ättika och det skall man tvätta huvud med både om kvällen och morgonen. ”För allsköns ögonvärk” rekommenderade Harpestreng aloe epaticum och kamfer och stenarna tucie och calamin, allt fint stött och blandat med ättika.
Detta pulver skulle hällas i ögonen om aftonen. Henrik
Harpestreng anbefallde vidare fint krossad aloe blandad
med vitt vin att droppa i ”sjuka ögon” om kvällen och
om morgonen. Mot svår näsblod ordinerades enligt samma medeltida handskrift en blandning av vit rökelse, aloe
och äggvita. Detta blandades tillsammans med harhår och
stoppades upp i näsan.
Enligt Henrik Harpestreng skulle ”kranka” personer
vara noga med vad och när de åt. ”Lyster man äta om dagen eller om aftonen då skall det vara klen mat”. Att inte
äta allt för kraftig mat sent på kvällen är ett råd vi känner igen från dagens dietister. Bland de rätter som Henrik Harpestreng rekommenderade fanns sjudna unghöns,
stekta svinfötter och kallt kalvkött, ungt lamm, ägg och
”nytt smör”, färsk ost och ”litet av äpple eller päron”, nybakat vetebröd, kornbröd eller havrebröd. Däremot ansåg
han att man skulle undvika rågbröd. Lämpligt att dricka
till maten föreslog han ”rent vin” och ”gammalt humleöl
som rent är”. Mot huvudvärk ordinerade han åbrodd och
malört sjudna tillsammans i stark ättika. Med detta tvättade man sedan huvudet morgon och kväll.
Om någon drabbades av hårlossning ordinerade han ett
pulver framställt av vinättika och rosenbladssaft. Huvudet
rakades och smörjdes sedan med medlet. Håravfall kunde
också förorsakas av maskar enligt Henrik Harpestreng.
Botemedlet bestod av färska krossade nötter blandade
med ättika, senapsfrö och vinsten att tvätta huvudet med
dagligen, ”då dräper det masken och gör att håret växer.”
Ritwa Herjulfsdotter
Alingsås museum
Illustrationerna är hämtade ur Pedanii Dioscoridis Anazarbei
De medicinali Materia 1549
Del 2 av artikeln följer i nästa Meddelande
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Rapport från 2009 års stiftshistoriska symposium
Den 6-7 maj 2009 var det så dags, för det årliga stiftshistoriska
symposiet, det tjugotredje i ordningen. Men det första som
hölls i Luleå stift, och i dess stiftsstad.
Lämnandes ett nästan sommarfagert Västergötland, som
hade begåvats med sommartemperaturer veckan innan, möttes vi av ett vår-uppsprickande Luleå, där isen nyss gått upp
på älven, snön låg kvar i skogsdungarna och björkarna befanns isig oroligt väntande på att slå ut sina musöron.
Vi välkomnades till symposiet av domprosten Peder Jonson
och FD Elisabeth Engberg, från Luleå stiftshistoriska sällskap.
Biskop Hans Stiglund hade tyvärr semester, och kunde inte
närvara vid symposiet. Platsen symposiet hölls på, ﬁck också
slå an temat för symposiet:Väckelse i gränsland.
Det första föredraget hölls av Högskolelektorn vid Högskolan i Finnmark, tillika doktoranden vid teologiska institutionen i Uppsala: Lilly-Anne Östtveit Elgvin. Hon talade
under rubriken ”Lars Levi Laestadius teologi”, och berättade
hur hon, vid ett besök i Karesuando kyrka för många år sedan
hade sett altarskulpturen av Bror Hjort, föreställande sameﬂickan Maria, Juhani Rattamaa, och Lars Levi Laestadius vid
foten av Jesu kors. Detta blev början på ett forskningsområde,
inom vilket hon nu lägger hon fram sin doktorsavhandling .
Hon uppehöll sig i föreläsningen vid den Gudsbild som blir
synlig i Laestadius predikningar och de nyckelbegrepp han
använde sig av. Hon tog bl. a upp den himmelske föräldern,
herden, försoningen och upplevelsen av den försoning som
sker i Jesu blod och namn, som centrala begrepp i Laestadius
förkunnelse.
Senare på eftermiddagen blev det dags för docent Sölve
Anderzén från Jukkasjärvi att tala om Laestadianismen och
missionsskolorna. Han visade i ett intressant föredrag hur
de missionsskolor som startades av Laestadius, med utgångspunkten att ge undervisning till de omkringﬂyttande samernas barn, också blev inledningen på den väckelse som ko m
att genomsyra området.
Efter eftermiddagskaffet blev det dags för ytterligare två föredrag. Först ut var docenten vid Luleå tekniska universitet
Lars Elenius, som talade om ”Stiftsledningen, laestadianismen
och försvenskningen av Tornedalen”. Han tog sin utgångspunkt dels i SelmaLagelöfs berättelse om Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige, och visade hur Norrland där
framställdes som framtidslandet, dels i olika biskopars förhållningssätt till laestadianismen, från 1876-1956. Det var också
under denna tid som Luleå stift bildades, som en avknoppning av Härnösands stift, 1904.
Senare på eftermiddagen talade Egil Johansson om kyrkostudier. Han inledde på ett personligt sätt och talade om
kyrkans uppgift och ansvar att vara ett samfund för döpta och
kyrkotillhöriga. Den som vill ta del av Egil Johanssons studie
kan enkelt göra det via internet, på adressen: http://www.
foark.umu.se/omfoark/kyrkostudier/index.htm
Kvällen avslutades med en god middag i biskopens representationsvåning i Stiftets hus, med domprost Peder Jonson
som värd, varvid också docent Ragnar Norrman uttalade ett
tack för middagen, å symposiets vägnar. Efter middagen ﬁck
10

de som så önskade en guidad tur i domkyrkan, under domprostens ledning.
Torsdagen inleddes med strålande solsken, och en bussresa
till världsarvet Gammelstad, och Nederluleå kyrka, där vi
samlades för att ﬁra mässa. Efter mässan förhördes symposiets deltagare på Sveriges alla världsarv, och ﬁck sedan en
guidad rundvandring i Gammelstad. Förre landsantikvarien
Kjell Lundholm guidade på ett intressant och professionellt
sätt mellan husen i kyrkstaden. Rundturen avslutades med
att vi ﬁck gå in i den kyrkstuga som förvaltas av Nederluleå
Hembygdsförening.
Efter kaffe i sockenstugan i Gammelstad vidtog de sedvanliga förhandlingarna, under ledning av docent Ragnar Norrman. Alla siftshistoriska sällskap hade ombetts att inkomma
med verksamhetsberättelse för det gångna året. Nu följde i
tur och ordning en presentation av arbetet och bokutgivning
under det gångna året från representanterna i de olika stiftshistoriska sällskapen.
Förhandlingarna ajournerades för lunch vid Margaretas
Värdshus i Gammelstad, vilken Luleå kommun så gästfritt
stod för. Efter lunchen återupptogs förhandlingarna. Man diskuterade bl. a församlingarnas ansvar för de kyrkliga arkiven.
Efter avslutade förhandlingar väntade återresa till Luleå, och
sedan hemfärd.
Ett stort tack riktas till våra värdar: Luleå stiftshistoriska
sällskap för gemenskap, värme och intressanta föredrag vid
årets symposium. Nästa års symposium kommer att äga rum i
Visby under april månad 2010.
Lena Maria Olsson

Ekon i Husaby
År 2008 är det enligt traditionen 1000 år sedan Olof
Skötkonung döptes i Husaby. Detta dop kom att
påverka den kristna missionen i Västsverige på ett
fruktbart sätt. Kristnandet
av Västergötland hade redan
pågått under en relativt lång
tid och kristna fanns i området något som senare års
grävningar i Varnhem har
konstaterat. Olof döptes av
Sigfrid men varifrån kom
denne missionär? Vilka riktningar och idéströmningar låg bakom missionen från väster?
Förre biskopen i Karlstads stift Bengt Wadensjös har som
boktitel Ekon i Husaby just för att belysa den historia, traditioner och källor som ﬁnns bakom den reella händelsen som
kungsdopet var och som än idag kan ge oss svar på frågorna.
Boken är ett personligt bidrag till diskussionen om Sveriges
kristnande och får ses som ett debattinlägg i en nu pågående
diskussion. Detta är en viktig diskussion då de skriftliga källorna är i det närmaste obeﬁntliga.
Ekon i Husaby utges av Skara stiftshistoriska sällskap, omfattar 136 s och är rikt illustrerad.

Årsmöte i Varnhem

Maria Vretemark från Västergötlands museum avslutade
därefter dagen med ett mycket intressant föredrag om utgrävningarna i Varnhem, och vilka slutsatser man troligtvis
kan dra om ett tidigt kristet församlingsliv i dessa trakter, allt
illustrerat med bilder från utgrävningarna.
Årsmötet avhölls detta år på en lördag för att bereda så många
som möjligt tillfälle att deltaga.Var denna nyordning till glädje? Styrelsen är öppen för Dina tankar.
Lisbeth Sjöberg

Skarastiftsandan

Lördagen den 25 april var medlemmarna i Skara stiftshistoriska sällskap kallade till årsmöte. Årsmötet hölls liksom
föregående år i Varnhem.
Efter morgonandakt i klosterkyrkan under ledning av komminister Markus Hagberg, väntade kaffet i Varnhemsgården.
Biskop em. Bengt Wadensjö presenterade sedan sin bok
Ekon i Husaby och höll ett lättsamt och inspirerande föredrag
rörande sin forskning och personliga tolkning av en del av
Västsveriges gåtfulla kvarlevor från kristningsskedet. Mellan
liljan och sjöbladet, den första boken av två om gamla släkter
i Västergötland presenterades därefter av författaren, ambassadören proffesor Bo J Theutenberg. Årsmötets deltagare ﬁck
följa med på en fascinerande resa genom århundradena ända
från västgötsk forntid.
Efter lunchuppehåll följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för
föregående år hade tillställts medlemmarna i förväg och
kunde därför snabbt läggas till handlingarna. Revisionsberättelsen upplästes och styrelsen beviljades sedan ansvarsfrihet
för det gångna året. Härefter omvaldes ordföranden Johnny
Hagberg, vice ordföranden Lena Maria Olsson och övriga
styrelseledamöter i sin helhet.
Till revisorer omvaldes Gösta Karlsson och nyvaldes Ingvar
Andhill, efter Bruno Wallander som avsagt sig omval. Ersättare för revisorerna, Eva Hermansson och Gunnar Wilsson
omvaldes liksom valberedningen, Bengt Larsson, Lars-Olof
Carlsson och Lennart Franck.
Medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 50 kronor, vilket
också blev årsmötets beslut.
Beslutade årsmötet att foga ett tack till protokollet till
avgående revisor Bruno Wallander samt sända en hälsning till
Lennart Franck som pga ohälsa ej kunde deltaga i årsmötet.
Till hedersledamot i Stiftshistoriska sällskapet föreslog styrelsen att kalla docenten Christer Pahlmblad, Lund, som varit redaktör för Skaramissalet och nu har samma uppgift vad
gäller Jesper Swedbergs “Ordabok”. Årsmötet godkände enhälligt förslaget.
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackades
för det gångna året av vice ordföranden Lena Maria Olsson.

En av biskoparna i Skara stift under senare hälften av 1900-talet talade gärna om ”Skarastiftsandan”. Särskilt vid prästmötet
1984 ﬁgurerade denna anda i ett centralt avsnitt av biskopens
presentation av sin ämbetsberättelse. Där berättar han vad det
är som gör att han upplever det som ”skönt” att vara biskop
i Skara stift: ”Sedan beror det på den gemenskap vi har med
varandra i stiftet, det vi kallar skarastiftsandan.” Den särskilda
andan i stiftet avser således den gemenskap som ﬁnns.
Kanske var det ett retoriskt grepp eller en social konstruktion som avsåg att skapa det den tycktes beskriva. I så fall
lyckades biskopen väl. Några av oss som deltog trodde nog
att det fanns en speciell atmosfär i stiftet som kunde karaktäriseras på det sättet.Vi hade dessutom hört biskopen säga det
många gånger. Men vad är det då för en slags gemenskap som
biskopen tänker på?
Det skulle naturligtvis kunna vara så att ett stift präglas av
en viss kultur med sina speciella normer och värderingar och
att denna kultur får sociala konsekvenser. Man har till exempel ibland hävdat att Skara stift varit betydligt mjukare
än sitt västliga grannstift, där väckelsen antog en mera markerad form. I en artikel i Julhälsningar till Skara stift 1942
säger kyrkoherden Hilding Lillieroth att västgötafromheten
är mera konciliant, anspråkslös, lågmäld och tillbakadragen
än schartauanismen i Göteborgs stift. Den är trogen det egna
utan att fördöma den kristendom som är annorlunda. Det är
svårt att säga om detta bara är en idealbild eller om Lillieroths
påstående har någon grund i verkligheten. Historiskt sett har
de fromhetsmässiga motsättningarna även i Skara stift varit
starka. Det är emellertid möjligt att de så småningom planade
ut och att Lillieroths beskrivning återspeglar ett faktiskt förhållande.
Men inte bara det andliga livet i Skara stift har ansetts som
särpräglat. Också från sekulär synpunkt har befolkningen i
Västergötland tilldelats sina särskilda egenskaper. Den legendariske prosten Adolf Kloo uttrycker sig så här i en essä
om västgötskt kynne och andeliv i boken Arvet ej förspill (1935):
”Tämligen kärvt, sävligt och betänksamt, men uthålligt
segt.”
Det påminner mig om den diskussion vi hade när vi skulle
bestämma ett valspråk för Skaraborgs akademi som vi bildade
1998, när länet upphört som en administrativ enhet. Ett av
förslaget var just ”Snille och betänksamhet”, innan vi stannade inför det litet mer kitschiga ”Snille och blixt”: Betänksamhet tycks var en av de egenskaper som man förknippar med
det typiskt västgötska. Betänksamhet står för en tveksamhet
att acceptera något. Denna betänksamhet skulle kunna tolkas
som att västgöten vore urbota konservativ. Det heter ju ofta
att han frågar ”Vad ska det tjäna till?” eller ”Vad skall ni ändra
för?”. Men det behöver inte nödvändigtvis handla o m det.
Det kan också röra sig om en benägenhet att ompröva något
givet.
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Skarastiftsandan, oberoende av hur biskopen använde ordet.
Genom den utvecklingen i stiftet som ägde rum under biskop Helge Brattgårds tid sattes denna anda på prov. Det gällde inte minst när prästernas villkor i olika avseenden förändrades och den gamla prästrollen ifrågasattes både inifrån och
utifrån. Inte minst knakade det i fogarna i en del kontrakt, när
kvinnorna gjorde sitt inträde i prästämbetet.
Att tala om Skarastiftsandan var därför viktigt inte bara för
att teckna bilden av ett fridfullt stift utan också för att så
långt som möjligt vidmakthålla ett drägligt samtalsklimat över
åsiktsgränserna. Biskopens klara medvetenhet om retorikens
betydelse spelade säkert en avgörande roll.
”Skarastiftsandan” fungerar därför både beskrivande och
övertalande. Den talar om ett idealtillstånd som kanske aldrig
har existerat. Den vill samtidigt frammana bilden av något
eftersträvansvärt och kanske bidra till att något av idealet förverkligas eller till att Skarastiftaren åtminstone upplever att ha
delar en unik gemenskap.
Karl-Erik Tysk
Vid 1984 års prästmöte i Skara var det inte bara biskop
Helge Brattgård som använde uttrycket Skarastiftsandan”
utan också oratorn, prosten Lennart Tegborg. Om biskopen
talade om gemenskapen i stiftet är det litet mera tveksamt
vad Tegborg i själva verket åsyftade: ”Här fanns, i föreningen
av gammapietistisk kyrkofromhet och ett kyrkomedvetande,
en viktig bas för vad vi ofta kallar Skarastiftsandan, präglad
av allvar och glädje, kontinuitet och förnyelse.” Här får man
knappast någon vägledning vad gäller ”andan”. Men Tegborg
vänder sig också mot att beteckna Skara stift som konservativt: ”Bättre stämmer ordet trofasthet. Det ordet fångar, enligt
honom, både tro och fasthet, utan att detta behöver innebära
ett förstenat fasthållande vid det gamla bara för dess egens
kull.” Gentemot detta kan man hävda att konservatism just
har betytt att i en föränderlig tid behålla det som är bra, inte
att oreﬂekterat hängs sig fast vid det gamla.
Det kan även vara så att en biskop sätter sin prägel på stiftet
i den utsträckning det är möjligt. En präst i stiftet sade en
gång apropå Skarastiftsandan att den nog bestod i att biskopen bestämde allting i förväg. Den biskop som är beredd att
leda och inte bara administrera sitt stift har nog ett visst utrymme att forma ”andan” i den riktning han önskar. Kanske
är det så att biskopen vare sig han vill det eller inte ger en viss
färg åt stiftet. I Helge Brattgårds fall fanns det en påtaglig önskan att ge stiftet en tydlig ledning. Till en biskops väsentliga
uppgifter hör även att hålla samman sitt stift.
I sitt herdabrev, Samling och sändning (1970), tar Helge
Brattgård ur en något annan synvinkel upp det som kallas
Skarastiftsandan. Han gör det i anknytning till sin föregångare,
Sven Danell. Denne hade vid sitt sista prästmöte konstaterat
att man i Skara stift kunde samarbeta trots viktiga skillnader
i trostänkande. Man kunde föra öppna och broderliga samtal
även i skiljefrågor. Danell hade försökt främja detta samarbete
och Brattgårds säger sig vilja fortsätta på den vägen – den inre
samlingens väg genom gudstjänster, andaktsliv och själavård.
Han tycker sig också se att denna inre samling ”präglat sammanhållningen inom kontrakten och deras kontraktscirklar
liksom också mycket av arbetet inom sykretsar och kyrkobrödrakårer”.
Här blir biskopen litet mera konkret och Skarastiftsandan
får, även om den inte nämns vid namn, fastare konturer. Ett
av de sociala uttrycken för denna anda sägs vara gemenskapen
i kontrakten manifesterad bland annat i kontraktscirklarna.
Det var också så jag som ung präst i Skara stift hörde talas om
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DEN LÅNGA VÄGEN
DIAKONIFRÅGORNA
,.<5.20g7(7²

Yngve Levenskog

Den långa vägen
Hur har den för kyrkan viktiga frågan om diakoni behandlats
vid olika kyrkomöten? Teol. dr.Yngve Levenskog,Vänersborg,
har undersökt denna fråga mellan åren 1938 - 1999.
Från att ha varit en frivillig rörelse som låg utanför kyrkan och hade sitt säte i fristående diakonianstalter blir den
en fråga om kyrkans identitet då kyrkomötet 1999 tar beslut
om en ny kyrkoordning. I denna kyrkoordning är diakonatet
för första gången med i en för kyrkan normerande text. Den
långa vägen från frivillighet till ett diakonat inom kyrkan är
därmed tillända och diakonin blir en för hela kyrkan viktig
angelägenhet, en identitetsfråga. Ett resultat av detta är att
diakonin ingår, enligt Kyrkoordningen 2000, i kyrkans tredelade ämbete.
Då detta är en sammanhängande undersökning av diakonifrågan är den av största intresse för att kunna se på behandlingen av diakonin över ett större tidsperspektiv. En styrka
med framställningen är att författaren grundligt gått igenom
kyrkomötets och ombudsmötets handlingar och protokoll.
Undersökningen blir en värdefull historisk dokumentation
av en kyrklig hjärtefråga.
Boken omfattar 288 sidor och kostar 150:- + frakt.

Västgötar i psalmboken - III

”Han gav mig av sin rikedom…”
Han gav mig av sin rikedom / mitt hem, mitt kall i tiden, /min
arbetshåg, min egendom, / mitt mod i levnadsstriden. En djup och
tacksam glädje hörs i de här orden. Nog visste han också
om att han blivit rikt begåvad i livet, skräddarsonen Johan
Alfred Eklund från Ryda. Han ﬁck göra en historisk insats
som en kyrkolivets förnyare och skänka samtid och eftervärld
prov på sin diktarådra. Han visste också väl vem han hade att
tacka för rik begåvning, personligt mod och en arbetsförmåga utöver det vanliga. Att tacka dig, o Gud, mig lär, så ber han
i sin glädjepsalm, kanske hans allra förnämsta. Den andas en
innerlig, närmast barnslig tro på den Gud som skapar allting
gott och ger åt en människa av sin rikedom.
Det var kanske inte tänkt så att den här artikelserien redan
nu skulle hamna i Ryda, socknen ute på Västgötaslätten som
ﬁck bli ett fäste för kyrklig väckelse i Skara stift och kunde producera präster i imponerande antal till tjänst i fädernas kyrka. Men en ren lapsus från undertecknads sida i den
närmast föregående artikeln – jag ber verkligen om ursäkt!
– gjorde gällande att Paul Nilsson skulle ha grundat Rydakören. Det måste sägas att det var Levenekören som Paul Nilsson grundade och framgångsrikt ledde. I Ryda fanns det en
kör sedan början av 1860-talet. Det är alltså sannolikt att den
fått sjunga till uppbyggelse även för den unge Johan Alfred
vid hans och familjens gudstjänstbesök i den gustavianska
sockenkyrkan i Ryda. Men det var till stor del Paul Nilssons
förtjänst att Eklund blev indragen i psalmboksarbetet,1 där
han från 1911 till 1934 i en rad av psalmbokskommittéer
gjorde en sådan insats
1 Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 114

att 1937 års psalmbok rent av skulle kunna betecknas som
”den eklundska psalmboken”.2
”Fateor enim errorem meum, quod ﬁeri poeta voluerim,
quamvis non natus sim” – så lärt kunde man en gång uttrycka
sig. Orden är Haqvin Spegels,3 som några år var biskop i Skara. Hans ord betyder ”Jag bekänner min dårskap att jag velat
bli poet, fastän jag inte är född till det”. Den bekännelsen
skulle även J A Eklund ha kunnat avge. För Paul Nilsson med
hans naturliga lätthet att uttrycka sig på vers medgav Eklund:
”Jag har aldrig skrivit vers, annat än då jag var kär.”4
Eklund var mycket produktiv, en ”Andelivets agitator” för
att låna titeln till en viktig, nyligen ventilerad avhandling om
Eklunds insats på kristendomens och kulturens fält.5 Under
en följd av år skildrar Eklund Andelivet i Sveriges kyrka under skiftande tider. Med ’andelivet’ menade han ”människolif ofvanifrån” eller ”det från höjden pånyttfödda lifvet”,6
ungefär vad som nu blivit modernt att kalla ’spiritualitet’,
dvs. trons uttryck i människors liv. Hans intresse låg inom ett
vidsträckt område, ”det månggestaltade förhållandet mellan
kyrka och stat, kyrka och kultur, kyrka och vetenskap” som
han säger i sitt herdabrev.7 Det är då nästan lite förvånande
att han med sin teoretiska läggning också kom att bli en så
betydande psalmdiktare.
J A Eklund var ”livet igenom en hembygdens och kyrkans
son” framhåller biskop Elis Malmeström.8 Hans hembygd var
Ryda på den vidsträckta Varaslätten. Där föddes Johan Alfred
den 7 januari 1863 i ett enkelt och fattigt skräddarhem. Detta
har kärleksfullt bevarats som ett kulturminne i hans hemsocken. Fadern hette Andreas Andersson och modern Greta
Olofsdotter.9 Om sin släkt säger Eklund själv att han hade
”rusthållareanor på fädernet och ryttarblod på mödernet”.
Fadern sägs ha varit rikt begåvad, kvick, glad och slagfärdig,
men dessa gåvor kom dock inte till sin rätt i de trånga yttre
villkoren, och tidvis var han svårmodig och plågades av själsliga bekymmer. Modern betecknas som mycket dugande, och
det sägs att hon på hemvägen från kyrkan ofta samtalade med
sin son om dagens predikan. Det fanns också något att tala om
efter att ha varit i Ryda kyrka på den tiden. ”Jag visste icke, att
vi hade en sådan förmåga inom vårt stift” kunde biskop J A
Butsch säga om C J Smedberg efter att första gången ha hört
honom predika. Alla som kom i beröring med Smedberg tog
intryck av hans personlighet. ”En så välsignelserik prästerlig
gärning, som S. utfört, har väl ingen samtida inom Skara stift
att uppvisa” sägs det i herdaminnet.10 Han ﬁck verka i Ryda
i hela 40 år 1856-1896. Man kan lätt tänka sig en så klart
2 Ibid, sid. 105
3 Ibid, sid. 113
4 Ibid, sid. 114
5 Johan Sundeen, Andelivets agitator, J A Eklund, kristendomen och
kulturen,Västra Frölunda 2008
6 J A Eklund, Andelifvet i Sveriges kyrka, Uppsala 1911, sid. 9
7 J A Eklund, Herdabref till prästerskapet i Karlstads stift, Karlstad
1907, sid. 15
86YHQVNWELRJUDÀVNWOH[LNRQ, band 12, Stockholm 1949, sid. 754
'HSHUVRQELRJUDÀVNDXSSJLIWHUQDlUKlPWDGHXU(OLV
Malmeströms artikel om J A Eklund i 6YHQVNWELRJUDÀVNWOH[LNRQ,
band 12, sid. 753-760
10 Skara stifts herdaminne 1850-1930 av L. A. Cederbom och C. O.
Friberg, band I, sid. 142ff.
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Ryda kyrka
begåvad gosse som Johan Alfred tog starka intryck av en person med ”träffsäker skildrarförmåga, psykologisk skarpblick,
djup livserfarenhet” för att återge herdaminnets karakteristik.
Smedberg var ”en profetgestalt, som i sig förkroppsligade från
Mårten Landahl och Henric Schartau”, ett inﬂytande som
kom att märkas i J A Eklunds förkunnelse.11
Det var under skoltiden i Skara som Johan Alfred Andersson lade sig till med namnet Eklund. Han kom till stifts- och
läroverksstaden ännu inte femton år fyllda 1877 och mötte
genast ett annat klimat än det som han fostrats i: otro och fritänkeri.12 Hans lust att försvara kristna tankar och värderingar
föddes redan då, under inspiration av goda lärare. Inte minst
var det av stor betydelse att han den sista terminen i Skara
blev uppmärksammad av biskop A F Beckman, som sedan
”under studentårens ferier gav honom ett ﬁnt bildat hems
förmåner och i det otvungna samtalets form utbytte tankar
med honom”. Från samvaron på biskopsgården Brunsbo kom
också Eklunds intresse för engelskt kyrkoliv. Det bör även
påpekas att biskopinnan Albertina Beckman hade ett ”moderligt fostrande inﬂytande” på honom.13
J A Eklund blev student i Uppsala höstterminen 1883, och
där ﬁck han ”för livet avgörande intryck” av ﬁlosofen Pontus Wikner, som strävade efter att förena en bibliskt inspirerad väckelsefromhet med en kulturöppen humanism,14 något
som attraherade Eklund i mötet med tidens naturalism, evolutionism och pessimism. Hans läggning var konservativ i sitt
”återknytande till historiens och den bibliskt levande uppenbarelsens värld”, som han uttrycker det.15
Efter de grundläggande teologiska och ﬁlosoﬁska studierna
tjänstgjorde Eklund son e.o. lektor i Göteborg 1889-1892,
och under den tiden avlade han även teol. kand.-examen
1890, varefter han var redo för prästvigning i Skara den 10
januari 1892. Det första missivet var i Borås, en starkt expanderande stad som under hans förste förmans femtioåriga gärning i församlingen fått se folkmängden tiofaldigas. I prosten
A J Enanders hem blev den unge adjunkten som barn i huset, vilket framgår av den betraktelse han höll i Borås Caroli
116YHQVNWELRJUDÀVNWOH[LNRQ, band 12, sid. 755, artikel om J A
Eklund av Elis Malmeströrn
12 Johan Sundeen, Andelivets agitator, sid. 60
136YHQVNWELRJUDÀVNWOH[LNRQ, band 12, sid. 755, artikel om J A
Eklund av Elis Malmeströrn
14 Nationalencyklopedin, band 19, 1996, sid. 449
156YHQVNWELRJUDÀVNWOH[LNRQ, band 12, sid. 756, artikel om J A
Eklund av Elis Malmeströrn
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kyrka vid Enanders jordfästning 1909 med rubriken ”Icke
döden, utan lifvet!”16 Eklund menar sig inte ha rätt att tala om
den döde men ändå för sin egen del få säga ett tack ”för åren
i pastorshuset i denna församling!” De var åren 1892-1894
som Eklund tjänstgjorde i Borås, och därefter var han komminister i Västra Tunhem i två år (Väne-Åsaka).
Sedan kallades han till högre befattningar inom kyrkan och
akademin. Han ﬁck göra en betydande insats i Uppsala åren
1896-1902. Där verkade han som ledare för ”församlingsrörelsen”, en föregångare till ungkyrkorörelsen. Som domkyrkovicepastor gjorde han sig bemärkt som en predikant
som ”ville tala samtidens språk”.17 Under denna tid blev han
docent i apologetik och uppehöll en professur under ett år.
Han ﬂyttade 1902 till Kalmar, där han var domprost i fem år,
tills han valdes som biskop i Karlstad 1907. Den gamle biskop
Gottfrid Billing sade 1914 om Eklund att ”bland oss biskopar
är han den ende som kan sägas vara genialisk”. Han ﬁck också
liknande erkännande av sin medtävlare i ﬂera turer Natan
Söderblom och av ecklesiastikminister Arthur Engberg.18
Under de första åren där stod Eklund ”i livlig förbindelse
med Uppsala och den begynnande korstågsrörelsen där”.19
Den ﬁck sin kampsång av honom. Han hade vid ett studentmöte i Huskvarna 1907 talat om ”Ungdomen och vår
svenska evangeliska kyrka” och då undsluppit sig orden: ”Det
är ledsamt att icke vara skald. Annars skulle jag sjunga om
kyrkan. Och jag skulle sjunga en sång som ännu ingen svensk
diktare sjungit: en sång om min kyrka, Sveriges kyrka.” Den
kom ett par åt senare, då Eklund ”skrev den en vaknatt vid
ett barns sjukbädd”.20
När sången Fädernas kyrkan i Sveriges land blev känd, väckte
den hänförelse. Biskop Gustaf Aulén kunde berätta att när
han hörde den läsas i Uppsala domkyrka följde orden med
honom hem, så att han samma kväll gav sången dess melodi.21
Hymnologen Emil Liedgren undrar om det ﬁnns någon annan sång sedan väckelsens tid som sjungits med sådan hänförelse och besvarar sin undran med ett ”knappast”. Den bärs
av en saklighet som var Eklunds signum. När Eklund och Einar Billing en gång samtalade om Selma Lagerlöf och Billing
beundrande sade att man hade en förnimmelse av att sväva då
man läste henne, så replikerade Eklund: ”Ja, ser du, det är just
vad jag inte kan med. Man skall inte sväva.”22
Eklund gick endast motvilligt med på att ”Fädernas kyrka”
skulle ingå i den psalmbok som kom att stadfästas 1937, eftersom den inte motsvarande hans mening om vad som kan
kallas psalm. Och när en ny psalmbok kom till 1986 fann den
inte nåd vid kyrkomötets omröstning, vilket rörde om i vida
kretsar.
Selma Lagerlöf kunde anse ”att en psalm av J A Eklund
blev något av en predikan i smått.”23 Detta märks nog i hans
lutherska kallelsepsalm Gud gav i skaparorden (Sv. ps. 580).
Somliga ser den som Eklunds förnämsta psalm, den ”yppersta
16 J A Eklund, Icke döden, utan lifvet!, Borås 1909
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18 Ibid, sid. 760
19 Ibid, sid. 757
20 Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 115
21 Artikelförfattarens minne av ett kåseri av Gustaf Aulén i Lund
omkr. år 1960
22 Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 114
23 Ibid, sid. 476

skapelse nyare svensk kyrklig diktning kan framvisa” enligt
Emil Liedgren.24 Den är som en hel predikan, och att diktaren är jordnära framgår av orden Var åkerteg vi plöja, den är
Guds rikes åkerjord.Var boning som vi bygga i våra fäders land, vill
Fadern överskygga med hägnet av sin hand. Han ser väl för sin
inre blick ut över den vida slätten i Ryda.
Eklund har även på ett förtjänstfullt sätt översatt hymner
från andra språkområden, som den latinska hymnen Crux ﬁdelis av Venantius Fortunatus. Den har numera en given plats
i långfredagsgudstjänsten som Höga kors (Sv. ps. 456). Andra
exempel är Paul Gerharts Med tacksam röst och tacksam själ (Sv.
24 Ibid, sid. 116

ps. 24) och den engelska hymnen Helig, helig, helig (Sv. ps. 3).
J A Eklund blev emeritus vid 75 års ålder 1938. Han ﬁck
uppleva några år på sitt Skärmnäs i Brunskogs socken, där han
slutade sitt jordelivs dagar den 23 augusti 1945. Elis Malmeström karakteriserar honom så: ”En åttiotalsmänniska med
kristet förtecken var han livet igenom, likaså en samfundsmänniska med de djupaste intrycken från Ryda.”25
Lennart Nordquist
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Samarbete med Vatikanens Arkiv

Johnny Hagberg och Bo Theutenberg tillsammans med Vatikanarkivets prefekt ärkebiskop Sergio Pagano.
12-15 maj besökte ordföranden i Skara stiftshistoriska sällskap
Johnny Hagberg och professorn Bo Theutenberg, prefekten
för Vatikanarkivet i Rom, ärkebiskop Sergio Pagano. Arkivet bär namnet Archivo Secreto, vilket betyder det ”hemliga
arkivet”. Syftet med resan var att diskutera det inledda vetenskapliga forskningssamarbetet mellan Sekreta arkivet och
Skara stiftshistoriska sällskap, vilket skall öppna möjligheter
för kvaliﬁcerade svenska forskare att få tillgång till Vatikanens
hemliga arkiv för att där söka efter dokument som kan kasta
mer ljus över Skara stifts och därmed även Sveriges tidiga
historia.
Till sådana frågor hör den om Sveriges kristnande, där de
senaste arkeologiska utgrävningarna i Varnhem ställer den
gängse kronologin på huvudet. Hit hör också frågan om ﬂyttandet av biskopssätet från Husaby till Skara. Även frågan om
det ﬁnns några dokument om kyrkans i Forshem grundande
vid 1130-talet är viktig och berördes i samtalen, liksom om
man skulle kunna ﬁnna ut något mer om 1100-talshelgonet Elin av Skövdes identitet.Till intressanta frågor hör också
”turbulensen” kring reformationen på 1500-talet.
Vid samtalet med ärkebiskop Pagano diskuterades även
praktiska aspekter på den forskning som förhoppningsvis
skall kunna bedrivas i Vatikanarkivet med dess miljontals dokument. Sällskapet hoppas att få fonder och andra bidragsgivare att bidra till genomförande av projektet.
Det var en upplevelse att få komma ner i Hemliga arkivet.
Allt är brand- och bombsäkert och innehåller ”hela världens
historia”. Här ﬁnns originaldokumenten till många historiska
händelser. I den s k bunkern ligger gamla originalpergament

med vidhängda sigill. Det äldre arkivet från borgen Sant Angelo, med dokument från 400-500-talet, har förts över till det
moderna och säkrare arkivet. Det viktigaste vid forskningens
början är att gå igenom Cronologica, som startar ca 480-talet
och därefter får man leta efter de dokument man söker i de
omfattande Indexen.
Vid vårt besök i själva arkivet ﬁck vi se på originalet till
bannbullan mot Luther 1521 och originalet till ediktet i
Worms, i vilket Luther gjordes fredlös av kejsar Karl V.Vi såg
originalet för valet av påven Honorius III den 18 juli 1216
och originalet till det av honom stadfästa regelverket för
Franciskanorden, d v s den orden som grundades ca 1210 av
Franciskus av Assisi. Här fanns också originalet av fördraget
i Tolentino den 19 februari 1797 mellan påven Pius VI och
”Bonaparte”, som senare blev kejsar Napoleon. Bonaparte
fråntog som bekant påven den s k Kyrkostaten och begränsade därmed påvens makt. I samband härmed fördes Vatikanens arkiv till Paris, varvid många dokument förstördes. Så
småningom återfördes dessa dokument till Rom, varvid än
ﬂer dokument gick förlorade.
Intressant var även att se Michelangelos löneavtal med påven bl a för sitt arbete i Sixtinska kapellet. Detta har undertecknats på följande sätt: Mi che Lagnolo, som alltså var hans
verkliga namn.
Nu gäller det att kunna vidareutveckla denna unika möjlighet som Skara stiftshistoriska sällskap fått att forska i Vatikanarkivet. Sällskapet är stort tack skyldig den apostoliske
nuntien i Stockholm ärkebiskop Emil P Tscherrig, som hade
organiserat besöket.
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