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Årgång 18
Seder och bruk

Kyrkliga seder och bruk har ändrats mycket under tidernas
gång. Somliga bruk kan ha varit försvunna under en lång period för att senare komma tillbaka. Detta kan vi se av bruket med korstecken och böneljus. Idag är pilgrimsvandringar
mycket populära och uppmuntras men under en period i vår
kyrkas historia var de till och med förbjudna.
Idag kan äldre personer se tillbaka på ett flertal bruk som
inte längre är finns. Så till exempel bruket av prestaver (två
personer, oftast manliga, som stod vid kistan och höll i varsin
florbehängs stav) vid begravningar. Granris utanför den dödes
hem är borta liksom de små granarna som sattes i var sitt hörn
av graven. Ett bruk som också börjar ruckas på är svepningen
vid kistläggningen. Förr var det alltid så att man kistlades i
din dopdräkt, den vita svepningen. Idag brukas mer och mer

vanliga kläder.
Förr kunde det brukas päll vid vigslar (en baldakin som
hölls över brudparet) men denna sed är idag helt borta i vår
kyrka. Ett ytterligare bruk som ser ut att börja försvinna är
den gemensamma kalken vid mässan. Allt fler går över till
intinktion dvs doppande.
Där gamla bruk försvinner kommer nya. Vår generation
har sett hur ljusen börjat tändas på gravarna vid Allhelgona.
Detta är en sed som inte är mer än ungefär 50-60 år gammal
hos oss.
Ovan ser du en Doppåse – Läs mer om detta bruk i en
artikel inne i tidningen.

Doppåsen – inte bara en representativ högtidsdräkt
Vad är en doppåse för någonting och hur har man använt en
sådan?
Jag hade aldrig hört talas om doppåsar förrän jag under
min tid i Småland fick se en sådan dopdräkt, som skänkts till
församlingen för många år sedan.
Doppåsen, mer än 200 år gammal, med tillhörande två små
mössor var i behov av renovering och lämnades därför in till
Västergötlands museum för renovering och konservering.
Textilkonservator Ulrika Eriksson utförde detta arbete och
sammanställde dessutom en beskrivning över doppåsens historia och hur den används i gången tid. Från Ulrika Erikssons
sammanställning har jag hämtat följande:
Doppåsen var allmogens dopdräkt, färgglad och ofta rikt
utsmyckad. Den användes under en tid då spädbarnen lindades till orörliga små paket. Detta förekom i vissa fall ända in
på 1900-talet.
Enligt kyrkolagen från år 1686 skulle alla barn döpas inom
åtta dagar.Vanligtvis döptes barnen när de bara var några dagar gamla. Ett odöpt barn sågs som en hedning utan Guds
beskydd, utsatt för troll och onda makter. Därför var den rikt
utsmyckade doppåsen förfärdigad med stor omsorg för att
skydda det lilla livet på den farofyllda resan från hemmet till
dopet i kyrkan. Kraften i glaspärlor, bärnsten och metallföremål ansågs särskilt effektiv mot sjukdom och olycka. Ett
psalmboksblad eller en papperslapp med några bibelversar
instucken i lindan gav barnet både god hälsa och lätthet att
senare kunna läsa och skriva och ett mynt i lindan skyddade
mot fattigdom.
Under medeltiden döptes barnet genom att helt naket sänkas ner tre gånger i dopfunten, (det är ju därför som våra
medeltida dopfuntar är så stora), och efter dopet sveptes barnet av prästen i en vit klädnad under det att han uttalade orden: ”Mottag den vita, heliga och obefläckade klädnad, som
du skall bära framför vår herre Jesu Kristi domstol, på det att
du må få ett evigt liv och leva med honom i evigheters evighet” (enl. kyrkohandbok från 1400-talet). Detta enkla vita
svep var den äldsta formen av dopdräkt som man känner till.
Svepet bestod av ett rektangulärt tygstycke som lades runt
det lindade barnet. Svepet kunde vara av vitt linne eller mer
påkostat. Så småningom anpassades tygstycket efter barnets
storlek på så sätt att tygets kanter möttes mitt bak över barnets rygg och knöts ihop med påsydda band s.k. skuret svep.
Detta skurna svep var inte längre vitt utan kunde vara färgglatt. Genom att sy ihop det skurna svepet i fotändan och till
en del av öppningen bak blev det skurna svepet till en påse
med sprund, en s.k. doppåse. Dopsvep som knöts ihop mitt
bak och doppåsar har varit vanligt förekommande och har
använt långt in på 1900-talet.
Till doppåsen kom även att höra en liten mössa, olika för
pojkar och flickor. De små pojkarnas mössa bestod av femsex sammanfogade kilar, vilka möttes mitt på huvudet. Den
lilla flickmössan hade ett helt mittstycke och två sidostycken
eller ett helt mittstycke och ett framstycke från öra till öra.
Till formen är doppåsarna ganska lika, men materialet varierar. Alla slags tyger kunde användas. Det var viktigt att den
fick ett dekorativt och representativt utseende. Doppåsens
framsida utgjordes oftast av ett helt tygstycke medan baksidan
ofta var skarvad av olika tygbitar av enklare slag, baksidan
syntes ju inte så väl och var därför av mindre vikt. Framsidan
däremot skulle vara riktigt grann och utstyrd. Spetsar, metallband, glaspärlor, knappar, färgat papper och tyll är exempel på
dekorationer.
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Doppåse från norra Småland. Foto:Västergötlands museum.
De mindre välbeställda kunde få låna en doppåse, men det
föll på ägarens lott att dopdräkten hölls i gott skick. Det var
viktigt att doppåsens magiska kraft bibehölls.
Under en tid då tron på troll och andra onda makter var
en levande verklighet för människor var det viktigt att skydda
det odöpta barnet.
Finns det någon som har sett eller hört talas om, att sådana
dopdräkter - doppåsar har använts här i stifet så hör gärna av
er.
Lisbeth Sjöberg

Västgötalagen på årsmöte med
Västgötalitteratur
Föreningens årsmöte hålles lördagen den 17 april 2010
å Vara folkhögskola. Folkhögskolan ligger på höger
sida vid infarten till Vara, räknat från E20.
Program:
13.30 Samling i Folkhögskolan. Försäljning av västgötalitteratur
13.45 Årsmötesförhandlingar, utdelning av diplom för årets
vackraste västgötabok
14.30 Äldre Västgötalagen. Prof. Per-Axel Wiktorsson berättar om arbetet med översättning och utgivning av lagboken. Bl a presenteras delar av den text som tidigare inte kunnat läsas, men som nu håller på att tydas!
15.30 ca. Föreningen bjuder på landgång och kaffe.
Anmälan om deltagande (med tanke på kaffet) sker via email:
sven-olof.ask@tele2.se eller tfn 0511 16540 (kvällstid).

Västgötar i psalmboken - VI
En ”Andelig dufworöst” som hördes kuttra i Flo

Från Höga Visan i Bibeln, där brudgummen vädjar till bruden
som min dufwa uti stenklyftor --- lät mig höra tina röst1 var det
som den fromme och lärde prosten i Flo – Olof Kolmodin
- hämtade titeln till den samling andliga sånger han gav
ut 1734. Andelig dufworöst kallade han den, och den boken
blev använd och älskad i vida kretsar, ja, så långlivad att dess
femtonde upplaga trycktes år 1933 - nästan 200 år efter den
första.2 Präst och diktare var Kolmodin, och i vår nuvarande
psalmbok finns två alster av hans hand och penna, nr 547 och
565.
Olof Kolmodin sägs ha visat en poetisk gåva redan som
barn, och under sin ungdomstid lär han ha skrivit en del
tillfällighetsdikter. Det fanns de som uppmuntrade honom att
gå vidare på den vägen. En var hans farbror Israel Kolmodin,
han som förestod Visby stift på den tiden och som varje svensk
är förtrogen med för hans underbara sommarpsalm. En annan som visade intresse för den begåvade gossen var självaste
ärkebiskopen Haqvin Spegel.3
Olof Kolmodin tillhörde en släkt där det fanns präster i ett
par generationer. Den sägs härstamma från Koldemo by i Arbrå
socken i Hälsingland, där Olofs farfarsfar var länsman i början
av 1600-talet.4 Hans far Johan Kolmodin var kyrkoherde i
Nysätra, en mil norr om Enköping, och där föddes sonen
Olof den 26 maj 1690. Hans mor hette Elisabeth Schultin.5
Han måste ha varit ett brådmoget barn, eftersom man inte
drog sig för att skriva in honom vid Uppsala universitet i februari 1698, när han ännu inte var åtta år fyllda. Givetvis var han
då försedd med en handledare, en student som hette Michael
Eneman, tydligen en duglig lärare som med tiden kom att bli
professor. Olof kom att vara i Uppsala i hela arton år; från 1704
bedrev han sina studier på egen hand. Att han var flitig kan

man förstå av att han disputerade vid ett par tillfällen, 1712
och 1715, och att studierna kröntes med magisterpromotion i
maj 1716. Han försörjde sig tidvis efter ett då vanligt mönster:
som handledare åt högadliga ynglingar i deras studier. Planer
på en utrikes bildningsresa 1718 med en av hans adepter gick
dock i stöpet, ”emedan kapare gjorde sjön osäker”, som det
sägs i herdaminnet. En student kunde på detta vis skaffa sig
goda förbindelser, vilket också blev Olof Kolmodins lycka.
Efter prästvigningen den 7 mars 1718 kom han att tjänstgöra
som huspredikant i en adelsfamilj, hos riksrådet greve Gustaf
Cronhielm, och efter endast ett par år blev han hovpredikant
hos drottning Ulrika Eleonora d.y. och notarie vid hovkonsistoriet. Drottningen värderade sin unge präst mycket högt,
och det var med hennes hjälp som Olof Kolmodin fick kung
Fredriks fullmakt på kyrkoherdetjänsten i Flo regala pastorat
i Skara stift 1721. Han måste enligt sedvanlig ordning vänta
med flyttningen till Västergötland i närmare två år (företrädarens änka hade mist sin man den 1 maj och var då berättigad
till två nådår) och han tillträdde tjänsten den 1 maj 1723, inte
fullt 33 år gammal. Då fick han Jesper Swedberg till biskop,
och denne ville strax göra den nye kyrkoherden till prost över
egen församling, en heder som Kolmodin först inte ville ta
emot, men när biskopen återkom i detta ärende sju år senare,
1729, mottog han prosttiteln. Detta år var han även utsedd
till preses vid prästmötet i Skara. Prost i Väne kontrakt blev
han 1742.6
Inför flyttningen till Flo såg Kolmodin om sitt hus och
ingick äktenskap. Han gifte sig 1722 med en av drottningens
kammarjungfrur, Catharina Christina Bex. Vigseln skedde i
slottskyrkan i kungaparets närvaro. De fick fjorton år tillsammans som prästpar i Flo. 1737 avled hans älskade hustru, men
ett år senare gifte han om sig med den 26-åriga änkan ”efter
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en kapten Turin”, Brita Maria Lorich, som kom att överleva
sin make och senare bli prästfru även i Vånga. Olof Kolmodin
fick i sina båda äktenskap åtta barn, av vilka fyra dog i späd
ålder. Tre av döttrarna gifte sig med präster.7
Kontrasten mellan att verka vid hovet i Stockholm och gå
in i uppgifterna som församlingspräst på slättbygden i skuggan av Hunneberg kunde man tycka ha varit övermäktigt stor
för det nya prästfolket i Flo.Vid ett par tillfällen verkar också
hemlängtan ha gripit Olof Kolmodin; han sökte förflyttning
till Mälarbygden men det gick honom emot. Han blev väl
mer och mer naturaliserad i Västergötland och visade sig vara
mer än en boklärd poet. Under hans tid blev alla fyra kyrkorna i pastoratet ombyggda och vackert dekorerade (det var
Flo, Ås och Sal, samt/Väners-/Näs som bildade eget pastorat
först 1810). I Ås kyrka ser man ännu de vackra målningar
som utfördes av Lidköpingsmästaren Lars Hesselbom 1745.
Man kan förmoda att det var på kyrkoherdens önskan som
målaren lät det pietistiska motivet ”Hjärtats saga” framträda i
denna kyrka.8
Pietismen var den tidens andliga idéströmning, och Olof
Kolmodin stod inte främmande för denna sorts innerliga
fromhet, som fick ett första insteg i landet redan på 1680talet. Den odlades då i en adlig krets kring drottning Ulrika
Eleonora d.ä., som höll brevkontakt med Philipp Jacob Spener.
Den spreds till vårt land genom svenska studenter som legat
i Halle och där tagit intryck av Franckes ”stiftelser”, genom
karoliner som vände hem från krigsfångenskap och genom vissa
ämbetsmän. En ledande gestalt bland pietisterna i huvudstaden
var den kände läkaren Urban Hjärne och dennes vän Thore
Odhelius, son till Kolmodins företrädare i Flo Lars Odhelius
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och sedermera hans efterträdare i Flo från 1755.9 De pietistiska
strömningarna hade även märkts i västgötabygderna och vållat
oro i sådana kretsar som först och främst önskade ortodoxins
”enhet i religionen”. Det är väl detta som åsyftas i en formulering som citeras i herdaminnet, att Kolmodin kom till Flo
”under en tid, då hvarjehanda nyheter och villfarelser oroade
församlingen, dem han genom sin försigtighet motade och
efterhand lyckligen dämpade”.10 Under Kolmodins ämbetstid
blev pietismen påtaglig. 1730 började Andreas Tengbom sin
ämbetsgärning i Främmestad, en mil från Flo, och hans förkunnelse märktes länge i bygden. I slutet av decenniet blev det
en livlig väckelse i Vänersnäs inom Kolmodins pastorat, och
han tog sin unge pietistiske ämbetsbroder Anders Särenmark i
försvar och intygade att vad de stora åhörarskarorna fått sig till
livs var ”med allvar talat om bättring och förnyelse, så att många
förts till salighetsbekymmer och några till nytt leverne”.11
Det är tydligt att Olof Kolmodin som diktare är inspirerad av
den på hans tid framträngande herrnhutismen. Ett exempel på
detta är att han inbjöd brödraförsamlingens ombud i Sverige,
Arvid Gradin, att predika i Flo pastorat 1742 och att han året
därpå skrev en sång för herrnhutarnas sångsamling ”Sions
sånger”. Den gravsten han lät sätta upp på Flo kyrkogård redan
i sin livstid talar också herrnhutismens språk: ”Här göms en
syndare,/ helt fattig och fördömder,/ som salig blev av nåd/ i
Jesu blodsår gömder.” Även om Kolmodin öppet visade denna
andliga sida var han dock obrottsligt trogen mot sin kyrkas liv
och ordningar, och han råkade inte i konflikt för sin dragning
år herrnhutismen. ”Prosten i Flo hyste nog all respekt för
konventikelplakatet” säger Olof Henricson.12
Olof Kolmodin hade väl inte avsett att hans diktning skulle
bli till kyrkopsalmer utan tjäna människors enskilda andakt.
Han gjorde sig förtrogen med andras diktning, inte minst den
pietistiskt påverkade tyske prästen Benjamin Schmolck (d. 1737).
1728 gav han ut en bönbok på vers, som var en översättning
och bearbetning av ett verk av Schmolck. Den fick titeln Then
Trogna Siälens Gyldena Rökelse-Kar och tillägnades drottningen,
som tog emot det med förtjusning, liksom allmänheten. Detta
uppmuntrade Kolmodin till att fortsätta sin diktning, och 1734
presenterades det verk som gjorde honom till psalmdiktare,
en samling med 133 sånger, många av dem översättningar av
Schmolck, men ett femtiotal egna dikter. Bokens långa och
tidstypiska titel var Andelig Dufwo-Röst eller en Gudelig Själs
enskildta Sång-Andakt, til egen sinnesro upptecknad, och nu andra
Guds barn til tjänst framgifven.
En personlig ton möter i psalmen ”Vart flyr jag för Gud och
hans eviga lag”, nr 547 i den nuvarande psalmboken. Årtalet
1734 intill författarnamnet anger att den hör till den nämnda
sångsamlingen. Man märker trosallvaret, syndamedvetandet, det
oroliga samvetets ångest och bävan. Men det omkväde som
avslutar varje strof vittnar om trons fäste: ”Gud vare mig syndare
nådig”. Försoningen i Jesu död på korset för syndare vågar en
kristen ställa sin förtröstan till. Här vittnas om ”blodet som
talar så milt, ditt blod som från korset flöt neder” men egentligen utan det starka känslosvall som utmärkte herrnhutismens
fromhet; man vill gärna instämma med Olof Henricson: ”Nog
är det evangelium som bjuds, ett chockerande rent och klart
evangelium”.13 Det kan också ha sitt intresse att kommentera
det namn som psalmboken anger efter Kolmodins, nämligen
”Ch. Dahl” som 1807 bearbetat psalmen. Christopher Dahl var

professor i grekiska i Uppsala och verksam i psalmbokskommittéer. Men han var också Kolmodins dotterson, född och
uppvuxen i Saleby prästgård utanför Lidköping.14
”Gå varsamt, min kristen”, nr 565 i den nuvarande psalmboken, är daterad några år senare, 1742. Den är också hållen i
pietismens innerliga stil och talar om den kristtrognes vandring
”i Frälsarens spår”. Här anas en påverkan av John Bunyans
Pilgrim’s Progress som kommit i sin första svenska översättning
1727. Boken Kristens resa torde väl även ha hittat vägen till
prosten i Flo.15
Olof Kolmodin höll en fortlöpande kontakt med drottningen, och inspirerad av henne grep han sig verket an med
att skriva ”Biblisk qwinno-spegel” som kom ut i två delar
1732-50. Det är ett didaktiskt-etiskt verk, hållet på hexameter,
om kvinnogestalter i Bibeln, ”ofta skildrade med naiv naturalism och i en anakronistisk miljö”.16 Det var hans avsikt att
komma med en Biblisk mannaspegel också, men det verket
blev inte fullbordat.17
Det kom både personliga sorger och kroppsliga krämpor
i Kolmodins väg. Han plågades av gikt och var sängliggande
i flera år. Ett vittnesbörd om den förtröstan och tillförsikt
som bar honom under prövningarna är en anteckning i hans
almanacka för år 1752: ”En av dessa dagar, Som här i boken
stå, Mig aldramest behagar, Den jag skall dö uppå; Men ho
densamma är Kan jag ej efterleta, Ej heller vill jag veta; Ack,
att den vore när!” Det dröjde inte mer än sex dagar till dess
att han gick ur tiden, den 8 april 1752.18
Drygt fem år tidigare hade han i sin prästgård fått härbärgera
en vägfarande, som vittnar om detta besök i en bok som blivit
klassisk. Det var archiatern och professorn i Uppsala Carl Linnaeus som på ständernas uppdrog företog sinVästgöta resa. Han
berättar att han, efter att ha lärt känna floran på Hunneberg,
anlände till Flo ”på norra sidan om Hunneberg” och att han
på den tidens sed kunde ligga över ”hos den lyckeliga och
namnkunniga poeten herr prosten Kolmodin”.19
Psalmdiktaren Olof Kolmodin gjorde en betydande insats
för sin tids andliga liv, och hans alster aktades högt även av
diktare i senare generationer. På Samuel Hedborns bord i
1800-talets gryning var ”Andelig Dufworöst” en av de böcker
som ständigt fanns till hands.20 År 1900 lät Svenska akademien
prägla en minnespenning över prosten i Flo, denne skald med
rötter i karolinsk tid och verksam i den svenska frihetstiden.
Den fick en latinsk inskription med orden: Sacerdos et poeta.
Carmine sancto hominibus suae aetatis gratus. I svensk tolkning
kan det sägas: ”Präst och skald. För andlig sång var han kär för
sin tids människor.”21
Lennart Nordquist
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Rosendagen den 4 juli 2010 kl.10-17 öppnas portarna till
Östra Tunhems gamla prästgårdsträdgård med 180 olika sorters gammaldags rosor. Guidning sker varje halvtimme och
försäljning av rosor sker av Melldala trädgård.Som vanligt blir
det friluftsgudstjänst med Da Capokören från Gudhem mitt
på dagen.
Kl. 14 berättar Martin Giertz om prästgårdsmiljöer med utgångspunkt från sin bok Svenska prästgårdar. Konstutställning
av Åsa Gustavsson och Hembygdsföreningen serverar kaffe
med hembakat hela dagen. Tag med rosor som experter från
Svenska rosensällskapet kan ge namn på. Sätt av en heldag för
att njuta av rosorna och passa även på att se klosterträdgården
i Gudhem med medeltida rosor och örter.
Ingemar Fägerlind
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Skara stiftshistoriska sällskap kallar härmed till årsmöte
i Varnhem
lördagen den 24 april 2010 med följande program:
9.30

Andakt i klosterkyrkan
Komminister Markus Hagberg

10.00-10.30

Förmiddagskaffe i Varnhemsgården

10.30-11.30

Föredrag I: Västgötaherrarnas uppror. Universitetslektorn, fil. dr Martin Berntson berättar om
upproret mot Gustav Vasa i Västergötland 1529. I ledningen för upproret stod bl a biskopen i
Skara Magnus Haraldsson, vars liv beskrivits i en nyligen utkommen bok.

11.30-12.15

Föredrag II: Hemsjömanualet. Sällskapets hedersledamot, docenten, teol. dr Christer Pahlmblad
berättar om detta unika manuale (och den pågående utgivningen av detsamma). Handskriften
dateras till ca 1400 och dess proveniens är Hemsjö församling utanför Alingsås. Här finns
olika ritual för de gudstjänster som en sockenpräst utförde vid denna tid.

12.30–13.30

Lunch

13.30-14.30

Årsmötesförhandlingar

14..30-15.30

Föredrag III: Våra prästgårdar. Historikern och författaren Martin Giertz. Idag finns i vårt land
endast ca 500 prästgårdar kvar som ägs av församlingarna. Om detta unika kulturarv som snabbt
försvinner berättar Giertz som strax före jul utkom med en bok om de svenska prästgårdarna.

Kostnad 150 kr
Anmälan senast den 19 april till Skara stiftshistoriska sällskap c/o L. Nordquist,
Bockasjögatan 5 B, 504 30 BORÅS
tel. 033-10 29 25; e-post: bockasjo5b@telia.com
eller
Margareta Jansson, Skara
tel. 0511-137 46; e-post: margareta_jansson@bredband.net
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Ungdoms- och församlingskurserna i Lyrestad
Så enkel var början: En kortare ungdomskurs anordnas i Lyrestads
kyrka torsdagen den 4 och fredagen den 5 juni med början båda
dagarna kl.15.30. Föredrag hållas av pastor Otto Hermansson från
Skövde, kyrkoherde Adolf Kloo från Västra Tunhem och skollärare
A.G. Joelsson från Hjo, alla tre värdefulla talare som i synnerlig
grad kunna intressera ungdomen. De är i vårt stift alla tre ledamöter
i stiftsstyrelsen för ungdomsarbetet. I anslutning till två av föredragen
anordnas samtal, vilka bruka vara mycket intressanta och givande.
Kaffe serveras i Sockenstugan mellan föredragen. Hjärtligt välkommen att vara med tillsammans med kamraterna. Säg också till grannar, äldre och yngre, som äro intresserade att deltaga.
Lyrestad den 5 maj 1925
Å kyrkliga ungdomskretsens vägnar
Simeon Johanson

Programmen till den första ungdomskursen var t.o.m. handskrivna, men i likhet med allt som har senapskornets livskraft
i sig fick dessa kurser allt större betydelse för Lyrestads församling, för pastoraten runt omkring och så småningom för
hela Skara stift. Dessa kurser anordnades gång på gång under
nästan 40 år från 1925 till 1962. På grund av att de i början
och under ett par kortare perioder senare ej hölls varje sommar blev de tjugonio till antalet.
Människor kom i stora skaror till föredragen och gudstjänsterna under kursdagarna. Det var folk från församlingen
och pastoraten runt omkring. Från 1936, då kurserna antagit
mera fast form, kom det deltagare även längre bortifrån. De
stannade i Lyrestad under alla kursdagarna. Första året var det
30 fasta deltagare. Året därpå hade antalet fördubblats. Nya
människor hittade vägen till Lyrestadskurserna, men många
återkom också år efter år.
I ungkyrkorörelsen hade kyrkoherde Johanson hämtat inspiration till kursverksamheten. Ungkyrkorörelsen startade
med ett ungdomsmöte i Huskvarna 1907, som i sin tur gav
inspiration till de så kallade studentkorstågen med början i
Uppsala under ledning av den sedermera förste biskopen i
Stockholms stift, Manfred Björkquist, och en grupp kring
honom, där bl.a. sedermera pastor primarius i Stockholm,
Olle Nystedt, ingick. År 1909 förde Kyrkliga Frivilligkåren i
Uppsala fram sitt motto ”Sveriges Folk – ett Guds Folk”, och
Ryda-sonen och sedermera biskopen i Karlstads stift, J.A. Eklund, vilken blev känd som ungkyrkorörelsens kanske främste
psalmförfattare, skrev Fädernas kyrka i Sveriges land, tonsatt
av sedermera biskopen i Strängnäs, Gustaf Aulén.

Såväl kyrkoherde Simeon Johanson i Lyrestad som kyrkoherden i Fredsberg (med Töreboda), grannpastoratet, och
kyrkoherden i Västra Tunhem var starkt påverkade och involverade i ungkyrkligheten, som då var en stark och viktig
väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Målsättningen var att
hjälpa människor fram till ett personligt ställningstagande till
Kristus, att ge dem kraft och glädje i kampen för det goda
och att visa på den kristnes ansvar i hem, församling och
kommun.
Det var inte bara ungdom som kom till kurserna. Alla åldersgrupper återfanns bland besökarna. Efter några år kom
också kurserna att heta ungdoms- och församlingskurser.
Under några år stod det på programmen att de anordnades
med stöd av olika kyrkliga institutioner. Ett år var det Missionsstyrelsen, ett annat Diakonistyrelsen och ett tredje Skara
Stifts Ungdomsråd. Stödet innebar att nämnda institutioner
ställde en eller ett par talare till förfogande. Rätt tidigt började
en s.k. förtroendemannadag att anordnas under kurserna. Till
dessa inbjöds särskilt förtroendemän i församling och kommuner.
På 1930-talet kom Oxfordgrupprörelsen till vårt land.
Den fick sätta sin prägel på Lyrestadskurserna under många,
många år. Det gemensamma bibelstudiet började. Efter bibelstudierna samlades man till samtal i mindre grupper, där man
kom varandra närmare till ömsesidig hjälp. Detta förekom på
de flesta kurser i fortsättningen. Inslaget av lekmannatalare
blev allt större. Det gavs också tillfälle för kursdeltagarna att
vittna om vad Kristus betydde i deras liv, att berätta om kamp,
nederlag och seger i vardagen: Tala ut inför din broder, Vänd
strömmen, Jag vill – men. Sådana ämnen hade en central plats
på kursprogrammen under denna tid.
Då andra världskriget brutit ut 1939 präglade dess tunga
allvar också kurserna i Lyrestad. Den enskilda människans
och vårt folks kristna, moraliska ansvar belystes gång på gång
under åren i föredrag och samtal. En oförglömlig kväll från
de åren blev friluftsmötet på Smedjebacken sommaren 1940.
Där talade dåvarande pastorn, friherre Hans Åkerhielm, sedermera överhovpredikant. Han hade varit med som frivillig
i finska vinterkriget och fått erfara hur värden i livet fick sina
rätta proportioner då allvaret var så nära. Denna erfarenhet
förmedlade han på ett sådant sätt att de som lyssnade nog
aldrig kunde glömma det.
Efter kriget fick den nordiska frihetstanken en framskjuten
plats på kursprogrammen under ett par år. Ett Kristet Norden
var ett ämne. Har kyrkan svikit Nordens ungdom? var ett annat.
Från vårt norska grannland kom också några talare. En bland
dem var dåvarande teol. stud. Ottar Ottersen.
Kursdagarnas antal varierade något genom åren. De kortaste kurserna pågick bara två dagar, men de flesta fyra eller
fem. Från 1946 började kurserna i regel att förläggas över
midsommarhelgen. Därför firades midsommarafton med
folklekar kring lövad stång på ett område i anslutning till
prästgårdsträdgården och avslutning i kyrkan på natten. Under ganska många år gjorde man också en utfärd någon av
dagarna. Några år ställdes färden till Fredsbergs kyrka och
prästgårdsträdgård, ett par gånger till Sjötorp och en gång till
Johannesberg i Mariestad.
År 1949 hölls den tjugonde kursen i Lyrestad. Det blev den
sista under kyrkoherde Simeon Johansons tid. Biskop Gustaf Ljunggren predikade i söndagens högmässa, där nattvard
också firades. Han tog då den av sjukdom märkte försam7

lingsherden vid armen och förde honom till nattvardsbordet,
dit de också följdes av en stor skara äldre och yngre.
Nattvardsfirandet, som från början var förlagt till sista kvällen före kursens avslutning, flyttades efter några år till avslutningsdagens högmässa. Det utgjorde själva höjdpunkten i
varje kurs. I korsets tecken segra vi! löd det sista ämnet på den
tjugonde kursen. Det tecknet stod över alla Lyrestadskurserna. De ville visa människor vägen till Försoningens kors,
hjälpa dem att hitta den vägen och att sedan leva under
Korsets tecken
Då Gustaf Hillby tillträdde kyrkoherdetjänsten i Lyrestad
1950 bad biskop Gustaf Ljunggren honom att om möjligt
fortsätta med kurserna, åtminstone så länge det fanns kyrkoadjunkt i församlingen och tid och krafter kunde räcka också
till denna form av församlingsverksamhet.
Biskop Ljunggren hade förstått hur mycket dessa kurser betydde för hela Skara stift. Kyrkoherde Hillby lovade att göra
så, och under hans tid hölls nio kurser. Under dessa samlades
man varje år kring ett motto, som belystes ur olika synvinklar
i bibelstudier och föredrag. Ett år samlades man kring Livsallvaret, ett annat kring Livsglädjen, ett tredje år löd mottot Vägen
som drager till livet. Betydelsen av kristen fostran i hem och
skola, vårt ansvar inför problemen i ungdomsvärlden och i
samhällslivet togs upp och belystes under 50-talets ungdomsoch församlingskurser, som präglades av andlig och personlig
förnyelse.
En ny tid hade brutit in. Människor var oftare bilburna än
tidigare. Alltfler både talare och deltagare kom resande i egna
bilar till gudstjänster och kursdagar. Alltjämt – särskilt i början
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av 1950-talet – var det över lag mer än 100 deltagare vid kurserna, men alla stannade inte hela tiden. Från 1962 fanns inte
längre en kyrkoadjunkt i Lyrestad, och kyrkoherde Hillby
blev ensam präst i församling och pastorat. Prästbristen i Skara stift började också märkas mer och mer. Han måste därför
sätta punkt för ungdoms- och församlingskurserna 1962.
Under själva kurserna hade kyrkoherden i Lyrestad en annan präst som ledare, medan kyrkoadjunkten skötte det övriga församlingsarbetet. Under några år var kyrkoherde Erik
Pahlin i Rudskoga mötespräst och sedan under alla åren prosten Samuel Melin, som efter pensioneringen 1955 åtog sig
denna uppgift och alltid hade med sig församlingsbor från
Borås till Lyrestad.
Bland dem som medverkade vid kurserna kan blott ett fåtal
nämnas. Riksprosten Adolf Kloo deltog i de flesta – från de
första till den sista 1962, då han ledde bibelstudiet över ämnet
Tro och lydnad. Biskop Sven Danell, kantor Arthur Joelson,
kyrkoherde Torsten Nunstedt och lärarinnan Hildur Säll tillhörde dem som medverkade under många, många år. Tillsammans med alla dem som ej kunnat nämnas fick de vara
redskap och förkunna evangelium i ord och handling.
Kursdeltagarna fick inte bara andlig spis utan också lekamlig. Från början serverades bara kaffe i samband med samkväm
i prästgårdens trädgård på eftermiddagarna. Då kurserna fått
fler deltagare, som stannade hela tiden, serverades dessutom
tre måltider varje dag i församlingshemmet.
Från början bodde de allra flesta i gemensamma logement,
men med åren blev det allt fler som bodde i privata hem, vilka gärna öppnades för kursdeltagarna av lyrestadsborna. Huvudansvaret för allt detta arbete vilade först på fröken Mina
Johanson, syster till kyrkoherden, och från 1950 på fru Brita
Hillby. De hade många och goda medhjälpare både i kök och
diskrum. Hela församlingen kände ansvar för dessa kurser.
Det bakades tusentals småkakor och bullar i de många hemmen, och villiga människor hjälpte till med kaffeserveringen
i prästgårdens trädgård. Det var ofta syföreningsdamer som
ställde upp.
Kurserna betydde oerhört mycket för Lyrestad, som verkligen var en svensk folkkyrkoförsamling i dess prydno. Ungdoms- och församlingskurserna var liksom ett vidöppet fönster ut mot Sveriges kyrka i stort, där Lyrestads församling och
församlingsborna fick vara med om att både ta emot och ge
vidare.
Minnesbilder från ungdoms- och församlingskurserna
i Lyrestad på 1950-talet
Min far, Gustaf Hillby, blev vald till kyrkoherde i Lyrestads
församling och pastorat våren 1950 och tillträdde denna
tjänst i juni s.å. Han efterträdde den originelle, nyskapande
och närmast legendariske Simeon Johanson, som var kyrkoherde i Lyrestad från 1920 fram till sin död 1949. Denne hade
vid sin sida systern Vilhelmina – kallad Mina – Johanson, en
mycket begåvad, klok och på alla sätt duktig kvinna, också
när det behövdes en god administratör vid Simeon Johansons
sida.
En stor mängd unga präster fick tjänstgöra som hans kyrkoadjunkter. Därför kallades också lite skämtsamt Lyrestads
församling och pastorat runt om i Skara stift för ”Experimentalfältet”, för många nyheter inom det kyrkliga församlingslivet prövades under kyrkoherde Simeon Johansons tid.
Alla hans många kyrkoadjunkter talade i efterhand väl om
sin tidigare kyrkoherde, även om de också kunde berätta en
mängd både intressanta och roliga historier om denne originelle präst, som var starkt präglad av ungkyrkorörelsens ideal
och ville praktisera detta i församlingsarbetet på ett enkelt

och praktiskt sätt.
Målsättningen var till 100 proc. folkkyrklig. Man kunde
fortfarande 1950 höra liksom i luften biskop Manfred Björkquists och ungkyrkorörelsens motto: ”Sveriges folk – ett
Guds folk”. En av Simeon Johansons kardinaldygder var hans
envishet eller – positivt formulerat – hans målmedvetenhet.
Hade han bestämt sig för att en viss talare skulle komma till
en kurs i Lyrestad så gav sig inte Simeon Johanson, förrän den
tillfrågade lovade att komma – och också kom. Han använde
sig av utmattningstaktiken om så behövdes! Därför fick han
också de bästa talarna till sina kurser.
Min far var inte en kopia av Simeon Johanson, men Simeon bad honom söka tjänsten som sin efterträdare när han gått
bort, vilket också blev fallet. Gustaf Hillby var född i Borås
1907 och fick genom sin konfirmationspräst Gillis Westermark och med stöd av vänner i hemförsamlingen Toarp möjlighet att efter konfirmationen börja studera vid Fjellstedtska
skolan i Uppsala, blev Uppsala-student 1928 tillsammans med
bl.a. Olov Hartman, började läsa teologi och prästvigdes för
Skara stift i början av 1936. Sitt första missiv fick han hos
kyrkoherde Fritz Nilsson i Vassända Naglums pastorat. Sedan
blev han vice pastor i Sunnersbergs pastorat och kunde gifta
sig med min mor, Brita. År 1940 blev han kyrkoadjunkt i Lyrestad åt Simeon Johanson och 1941 komminister i Älgarås.
Det var en stor och viktig men också arbetsam uppgift att
efterträda Simeon Johanson som kyrkoherde i Lyrestad, som
vid den tiden hade en befolkning på 2100 församlingsbor.
Det var en folkkyrkoförsamling, fostrad av sin kyrkoherde
men också med ett omfattande och brett församlingsarbete.
Det fanns till exempel åtta syföreningar i alla delar av församlingen, och antalet bygudstjänster i alla delar av församlingen
var många. Därför behövdes också en kyrkoadjunkt vid kyrkoherdens sida.
Biskop Gustaf Ljunggren bad min far att fortsätta ungdomsoch församlingskurserna, och min far lovade att göra så trots
det myckna extraarbetet, så länge han fick behålla en kyrkoadjunktstjänst med innehavare i Lyrestad, och så blev det.
De ungdoms- och församlingskurser som Simeon Johanson
startade med början 1925 kom att bli en stiftsangelägenhet,
eftersom fler och fler stiftsbor från olika delar av Skara stift
anmälde sig till dessa kurser. Också från Göteborgs stift kom
deltagare.
Jag var åtta år när vi flyttade från Älgarås till Lyrestad. Naturligtvis blev både jag och min syster liksom vår mor Brita
starkt inlemmade i såväl förberedelser som genomförandet
av och uppföljningsarbetet till dessa ungdoms- och församlingskurser.
De kurser jag minns kom att bli förlagda till midsommarhelgen, när de flesta yrkesarbetande var lediga. Senvåren ägnades åt allehanda förberedelser bland församlingsborna, och

min mor samlade medarbetare som skulle hjälpa till med det
praktiska, såsom att baka bullar och kakor till sammankomster
ute i det fria, i första hand i den stora prästgårdsträdgården,
men också att laga mat tre gånger om dagen till kursdeltagarna. Man åt gemensam frukost på morgonen i samband
med morgonbönen. Sedan var det både lunch och middag på
bestämda tider, och det åts rejält av den hemlagade maten.
I församlingshemmet fanns också ett större rum, som under terminerna användes som skolsal. Det rummet fick under
kurserna tjänstgöra som mötesbyrå, bokhandel och informell
samlingsplats. De talare eller föredragshållare som medverkade var också ofta författare, och deras böcker kunde man
köpa i denna bokhandel, exempelvis Guldstrand av sedermera biskopen Sven Danell och böcker skrivna av prosten
Adolf Kloo, för att bara ta ett par exempel.
Föredragshållarna bodde i regel som familjen Hillbys gäster
i den stora prästgården.Vi barn, min syster och jag, fick tidigt
tjänstgöra som extra värdar och värdinnor för dessa talare.
Det var mycket intressant och givande att få lyssna till dessa
genomgående mycket goda berättare, som på kvällarna, efter
det att dagens kurs officiellt avslutats med aftonbön i Lyrestads kyrka, kopplade av med att berätta historier, som för ett
ungt öra var synnerligen intressanta. Kanske fick jag mitt stora
missionsintresse den vägen genom att lyssna till missionärernas berättelser från fältarbetet i Afrika och Indien!
Jag och min syster Inger fick också under de första åren
på 1950-talet hjälpa till med att fylla madrasser med hö eller
halm hos prästgårdsarrendatorn. Efteråt, när allt var färdigt,
bjöds det på färskgräddade bullar och jättegoda kakor, allt
under glammande och glada former där bl.a. den numera avlidne prosten Jonas Eriksson utmärkte sig på sitt varma och
humoristiska sätt!
På 1950-talet fick fler tillgång till egen bil. Detta gällde särskilt föredragshållarna. Under hela 1950-talet kom emellertid
också en hel del kursdeltagare med tåg till Lyrestads station.
Jag och min kamrat Jan Gustavsson mötte upp vid tåget, tog
emot kursdeltagare, hälsade dem välkomna till Lyrestad – och
tog hand om deras bagage på dragkärror, som vi drog till församlingshemmet, ca en och en halv kilometer bort. För detta
fick vi ofta lite dricks, som i regel förvandlades till glass, när
vi begav oss ner till stationen igen för att hämta fler kursdeltagares bagage. När alla tågresenärer väl hade kommit fram
till församlingshemmet var det klart för nästa tur med släpkärran. Allteftersom åren gick ville fler och fler kursdeltagare
bo ”privat” hemma hos någon församlingsbo, som upplät ett
gästrum för en ”kursare”. Så körde jag och min kamrat Jan
väskorna dit – och fick i regel mer pengar till glass, men några
kronor åkte nog ner i sparbössan, särskilt när dagen var slut
och affären med glass hade stängt.
Först under senare delen av 1950-talet fick jag möjlighet
att lyssna på föredrag och delta i själva ungdoms- och församlingskursernas program, men jag minns en händelse från
mitten av 1950-talet, när komminister Otto Jansson från Liared kom cyklande med ett helt gäng av pojkar, som också var
sugna på att spela fotboll och som bara var några år äldre än
jag själv!
Min far hade också hjälp av några äldre präster som kursledare. Den jag bäst kommer ihåg var prosten Samuel Melin
från Borås Gustav Adolf. Han hade alltid med sig församlingsbor därifrån, som jag senare kom att bli mer bekant med som
kyrkoherde i Borås Gustav Adolf! Traditionen från Simeon
Johansons tid genom medverkan av goda talare fortsatte.
Några av dem minns jag fortfarande. Förutom de tidigare
nämnda biskop Sven Danell och prosten Adolf Kloo minns
jag också väl Gustaf Adolf Danell, Ragnar Lundell, Sune Wi9

man, Åke V. Ström, Sven Oskar Berglund, Ottar Ottersen och
Gunnar Törneberg för att nämna några ytterligare.
Ungdoms- och församlingskurserna i Lyrestad pågick så
länge det fanns kyrkoadjunkt i församlingen. Dem jag minns
var Erik Öberg, Nils Borg, Per-Olof Svenaeus, Jonas Eriksson och Tor-Arvid Broman. Den sista kursen hölls sommaren
1962. Då hade pastoratsreglering skett i Skara stift, som innebar att kyrkoadjunktstjänsten nu var indragen – och därmed
inte längre någon adjunkt till kyrkoherden.
Det finns många vittnen om Lyrestadskursernas betydelse
för enskilda människor i deras kristna utveckling – inte bara
andligt utan med en helhetssyn på hela människan. Ung-

kyrkorörelsens historia håller nu på att skrivas. Under våren kommer en bok ut på Artos förlag, vilken har som titel:
”Med Jesus fram” och som belyser några delar av ungkyrkorörelsens historia från Huskvarnamötet 1907, bildandet
av Uppsala Kyrkliga Frivilligkår år 1909 och den folkkyrkliga väckelserörelse som ungkyrkorörelsen blev för miljoner svenskar. Man kan också se Kyrklig Förnyelse som en
del av denna ungkyrkliga rörelse, som växte fram särskilt
från slutet av 1940-talet med namn som Gustaf Adolf Danell, Ragnar Lundell och Sven Oskar Berglund i Skara stift.

I Gudhems kloster
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Erland Hillby

Av Paul Nilsson

Vaxet brinner, Guds Moder till ära,
rökelsens skyar i valven simma,
completoriums stilla timma,
vigningens heliga stund är nära.

Du offrade kärlekens anade lycka,
ditt hjärta åt himmelske Brudgummen givit,
i livsens bok han ditt namn inskrivit.
salighetskronan månd´ bruden smycka.

Fagraste rosen i Götiska länder,
av ädlaste stam försann upprunnen,
i kloster prövad och värdig funnen,
Guds Christi vi högtidligen giva i händer.

Madonnans bild sitt anlet förklarar,
åt bedjande nunnan lånar sitt öra,
bävande läppar sig viskande röra,
osynlig kören från höjden svarar:

Fromma jungfrun i processionen,
skymtar bland systrarnas vita skara.
Vår Fru dig väntar. Låt världen fara!
Böj dina knän för himlatronen.

Mater Domini, Sancta Maria,
virgo pura, regina decoris
dat potioris culmen honoris.
Ave Maria! Ave Maria!

De gyllene lockar för sista gången
runt dina skuldror lekande svalla,
dess glädja sig saliga helgon alla,
högt går i paradis änglasången.

(Guds Moder, Sancta Maria,
rena jungfrun, härlighetens drottning,
förlänar den allra högsta äran.
Var hälsad Maria! Var hälsad Maria!)

Antonitklostret i Tempzin
I Ramundeboda fanns i slutet av medeltiden ett kloster tillhörande Antonitorden. Det nämns i källorna för första gången 1475. Om detta kloster kan man läsa i Kloster och klosterliv i
det medeltida Skara stift (2007). Antonitorden grundades 1247
genom ett beslut av påven Innocentius IV och följde augustintempelherrarnas regel. Då hade det sedan 1095 existerat en
gemenskap för att ta hand om sjuka i Saint Dider la Mothe
(Daupniné) i Franrike, sedermera Saint Antoine, specialiserad
på den så kallade heliga elden (Ignis sacer) eller Antoniuselden.
Den heliga elden var en sjukdom som grasserade under
medeltiden. Först senare skulle man upptäcka att sjukdomen
orsakades av mjöldrygeförgiftning. Alkaloiderna i mjöldryga
verkar kärlsammandragande och därmed cirkulationshämmande. Man kan drabbas av kallbrand och därmed förlust av
kroppsdelar. De mentala störningarna, bland annat hallucinationer, uppstår då blodflödet till hjärnan minskas. Dödligheten kunde på vissa platser uppgå till hela 90 procent.

Den helige Antonius
Ökenfadern den helige Antonius (omkring 251- 356) ansattes under sin första tid i öknen av demoner. I detta fann
man en likhet med de symptom som mjöldrygesjukan uppvisade. Hans ben förmodades ha kommit från Alexandria via
Konstantinopel till benediktinklostret Saint Dider la Mothe
under 1000-talet. Där sökte en ädling bot för sin son som
ådragit sig mjöldrygeförgiftning. Sonen blev botad och detta
tillskrevs den helige Antonius. Eftersom platsen låg vid pilgrimsvägen till Santiago de Compostela drog den sedan till
sig hjälpsökande människor som plågades av den heliga elden.
Munkarna inom Antonitorden behandlade offren för mjöldryga med salvor innehållande lugnande cirkulationsstimulerande växter. De utförde också amputationer. Omkring 1515
fick konstnären Matthias Grünewald sin mest betydelsefulla
beställning av föreståndaren för klostret i Isenheim i Elsass,

det som sedan har kommit att kallas Iseheimaltaret. Isenheim
tillhörde Antonitorden och man kan på Grünewalds verk se
antoniternas hjälpinsatser framställda.
Som mest fanns det omkring 360-370 institutioner tillhörande Antonitorden förutom moderhuset i Saint Antoine.
Sedan man identifierat sjukdomen kom emellertid dessa att
undan för undan försvinna. Förutom husen i Frankfurt am
Main och Köln, som bevarades längre, uppgick de som var
kvar i Maltesorden 1764.
I Tempzin i Mecklenburg, mellan Güstrow och Schwerin, grundades 1222 ett antonitkloster genom en donation
av fursten Heinrich Borwin till de antoniter som hade ett
sjukhus där. Antoniterna sökte inte avskildhet utan förlade
sina sjukhus, där det fanns goda kommunikationsmöjligheter.
Tempzin låg troligen vid en gammal handelsväg.
Den heliga elden uppträdde i epidemier. Då gällde det att
vara beredd och ha en ekonomisk grund att stå på. Förutom
regelrätta donationer samlade antoniterna in pengar på två
olika sätt. Antoniter reste till församlingarna i kyrkan medförande reliker och samlade in pengar till sin karitativa verksamhet, så kallad Quest. De hade ofta klockor på sig som
på. Ett annat sätt att få bidrag var att befolkningen på en
ort skänkte en griskulting till antoniterna. Den föddes upp
på platsen genom genensamma ansträngningar. Till jul kom
sedan antoniterna för att slakta och ta hand om svinet. Därav
kommer uttrycket Antoniussvin och den helige ökenfadern
har ofta svinet som attribut.
Själva klosterbyggnaderna i Tempzin ligger i dag i ruiner
inte långt från kyrkan som började byggas år 1400. Omkring
1450 kom den i kyrkan fortfarande befintliga Antoniusstatyn
till som framställer helgonet sittande. Egentligen var bara moderhuset i Saint Antoine ett kloster. Det innebar att de andra
klostren betraktades som utposter. Kanikerna i Tempzin var
således munkar i Saint Antoine, även om de aldrig hade satt
sin fot där. Moderhuset bestämde över de andra generalpreceptorierna och dessa i sin tur över de preceptorier de hade
under sig. Det direkta ansvaret för Tempzin hade Grünberg
i Oberhessen, en ställning som detta kloster utnyttjade till
bristningsgränsen, Det var nästan fråga om utplundring.
Men klostret i Tempzin kunde så småningom lösgöra sig
från det skadliga inflytandet och gick mot slutet av 1400-talet
en blomstringstid till mötes. Antonitkloster grundades i norra
Tyskland, Danmark (Prästö), Sverige (Ramundeboda) och
Norge (Nonnesetter). I Ostpreussen kunde ett nytt preceptorium skapass och 1514 fick Tempzin borgen Lennewarden
i Livland genom ärkebiskopens i Riga försorg.
Under DDR-tiden sov Tempzin och dess fantasieggande
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Kyrkras under gudstjänst

historia en djup törnrosasömn. I september 1991 besökte
jag tillsammans med biskop Lars-Göran Lönnermark Skaras dåvarande vänstift Landeskirche Mecklenburgs. Söndagen
den 29 predikade biskop Lars-Göran i gudstjänsten i Tempzin. Det var en högtid anordnad av Gustav-AdolfWerk. Efter gudstjänsten skulle det bli föredrag, men till det kom det
inget folk, så det ställdes in. Vad vi då skulle ha kunnat bli
informerade om var Tempzins högintressanta förflutna. Men
återupptäckten av detta Ramundebodas moderkloster hade
just bara initierats.
Det var 1993 som det entusiastiska prästparet Magdalene
och Joachim Anders började forma ett pilgrims- och retreatcentrum i Tempzin, som fortfarande är under uppbyggnad.
Det går under namnet Pilgerherberge Kloster Tempzin och
en förening bildades den 31 juli 1994. Man ordnar bland annat pilgrimsvandringar, dagar och veckor för inre samling,
musik- och dansevenemang, konserter i klosterkyrkan och
en årlig pilgrimsfest.
Det gamla Warmhaus, där antoniterna tog hand om de sjuka
byggdes 1496. Det var som namnet säger rejält uppvärmt. De
som vistades där undfägnades med Antonius vin och mjöldrygefritt bröd. Idag är das Warmhaus, där det fortfarande
byggs om, en mötesplats för moderna pilgrimer där enskilda
eller grupper också kan övernatta.
Det är möjligt att den heliga Birgitta på sin vallfärd till Santiago de Compostela (1341-1345) passerade antonitklostret
i Tempzin. Idag har man rekonstruerat Birgittas pilgrimsväg
genom Mecklenburg och håller på att märka ut den med vita
Birgittakors på Jakobssnäckan. Vägen går från Stralsund via
Tribsees, Tessin, Güstrow, Tempzin, Schwerin till Boizenburg.
Det var i mångt och mycket de kristna ordnarna som byggde upp Europa, förenade det och utgjorde dess kitt. I en tid
då vår världsdel riskerar att bli kristenhetens kyrkogård är det
trösterikt att se det historiska arvet väckas till liv. Klostren
runt om i Mecklenburg har dragit till sig ett stort intresse. På
flera håll håller man på att ta tillvara minnena. Men det är naturligtvis särskilt roligt om det, som i fallet Tempzin, knyts till
en levande, nutida pilgrimsfromhet. Vi fick en gång det idag
avsomnade Ramundeboda från det levande Tempzin. Idag
har vi i en något blygsammare form återgäldat det återuppståndna Tempzin med det levande minnet av den pilgrimsvandrande Birgitta. Europa kanske ändå inte är förlorat för
klassisk kristen tro.

Den andra stora kyrkobyggnadsepoken i stiftet inträffade under 1800-talet. Den första var på 1000- och 1100-talen. Därför har det varit många kyrkojubiléer de senaste decennierna,
när 1800-talskyrkorna firat sina första hundra eller hundra
femtio år. I fjol var turen kommen till Skarstad kyrka, där den
första gudstjänsten firades den 27 november 1859, men den
högtidliga invigningen fick vänta till 1861, troligen beroende
på att den nye kyrkoherden Gustaf Thorsander skulle hinna
tillträda.
Skarstads kyrka är en salkyrka eller Tegnér-lada av den typ
som var så vanlig på 1800-talet. Däremot har kyrkan en ovanligt dramatisk förhistoria, som ännu berättas av ortsborna.
Häradsbeskrivarna Richard Hjort och Gustaf Lindberg återger den som följer: ”Vestra gafveln af denna gamla kyrka nedrasade den 6 maj 1855 under pågående gudstjänst, då komministern J. Ternstedt stod på predikstolen, och blef sålunda
obrukbar. Af själfva raset, som lyckligtvis skedde utåt, skadades
ingen, men bestörtningen blef naturligtvis stor och många
blefvo duktigt klämda under ifvern och rusningen att komma
ut genom portar och fönster. Den enda, som förhöll sig lugn,
var hr Ternstedt, som en god stund stannade på predikstolen
och sedan tillfrågade församlingen, om den önskade, att han
fortsatte predikan ute på kyrkogården. Det berättas, att en
man, som flitigt bevistade gudstjänsten, men denna gång ej
var tillstädes, yttrat: ’Det kan man då kalla för otur! – jag, som
annars alltid går i kyrkan, skulle vara borta denna enda gång,
då något trefligt hände!’”
En annan sockenbo som verkligen var närvarande vid gudstjänsten kom hem ovanligt tidigt från kyrkan den söndagen.
Hustrun som frågade om orsaken därtill fick det på genuin
skaraborgska uttömmande svaret: ”Kôrka datt”, dvs. kyrkan
ramlade ner.
Ritningen till ny kyrka i Skarstad signerades 1857. Den
följdes i stort men man frångick arkitektens förslag om ett
kors högst upp på altarprydnaden. Bland övriga verk av Haverman kan nämnas Härnösands domkyrka och den Skarstad
närbelägna Edsvära kyrka liksom Norra Vånga kyrka. Haverman gjorde också ritningarna till ombyggnaden av koret i
Skara domkyrka 1839 – 1848.
Till byggmästare för den nya kyrkan i Skarstad utsågs A.
Pärsson i Borgstena. Det förmodas att denne är identisk med
A. Pärsson i Bollebygd. Inredningsdetaljerna i kyrkan utfördes
av kyrkosnickaren A. Johansson. Denne bör vara identisk med
Perssons mångårige medarbetare Anders Johansson i Jannabo,
Tvärreds socken, Kinds härad. Denne rymde senare till Amerika med ett förskott han fått till ett annat kyrkbygge.

Karl-Erik Tysk

Bengt Fåglefelt
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Hur fick Töreboda sin kyrka?

1 januari 2010 bildades Töreboda nya pastorat. Det omfattar det gamla Töreboda pastorat med församlingarna Töreboda, Fredsberg och Bäck. Halna församling ingår sen några
år också i Töreboda församling. Fägre pastorat med dess åtta
församlingar har också förts över till Töreboda pastorat, liksom Hova pastorat med Hova och Älgarås församlingar.
Från början var inte Töreboda någon centralort. Det var
bara namnet på en gård inom Björkängs dåvarande kapellag.
Centrum i det gamla Töreboda pastorat var Fredsberg och
pastoratet bestod av två församlingar, Fredsberg och Bäck.
Fredsberg tillhörde rangpastoraten i stiftet och var regalt
(kungen utnämnde kyrkoherde) av första klassen.
Den delen av Fredsberg som sedan blev Töreboda församling var sedan medeltiden ett kapellag inom Fredsbergs församling. Det är ju faktiskt så att Fredsberg går nästan runt om
Björkängs kapellag, som sen blev Töreboda församling. Först
1871 blev Björkängs kapellag egen församling med namnet
Björkäng. Ur Björkängs församling bröt man sedan ut Töreboda municipalsamhälle 1883, och 1909 blev samhället
köping, medan resten av Björkäng fanns kvar som egen församling. Först 1939 blev hela Björkängs församling köping.
Församlingen fick då namnet Töreboda. Köpingen utökades
1952 med Fredsberg och Bäck och på 1960-talet bildades nuvarande Töreboda kommun, men då försvann beteckningen
köping, men många törebodabor kallar fortfarande samhället
för köping. 1955 blev Töreboda pastoratets moderförsamling
och kyrkoherden placerades där, medan Fredsberg blev annexförsamling.
Det var inte Göta kanal som gjorde att Töreboda växte upp
som samhälle. Centrum för västgötadelen av kanalen, som

blev färdig 1822, var Hajstorps kanalstation i Fredsberg och
man talade t o m om att det skulle bli en stad där. Järnvägen
kom till Töreboda 1859. Den var då färdig från Göteborg
och man lastade om till kanalfart under tre år fram till 1862.
Man hade svårt att bygga en lämplig bro över kanalen, men
så klarade man av detta och stambanan mellan Stockholm
och Göteborg kunde invigas 1862. Töreboda blev också i
fortsättningen en omlastningsstation mellan kanal och järnväg och samhället ökade snabbt i folkmängd.
Järnvägsstationen, som är äldre än kyrkan, ritades av den
kände arkitekten Adolf Wilhelm Edelswärd. Stationen stod
färdig 1862. Edelswärd var arkitekt vid SJ och har ritat alla
SJ: s stora stationsbyggnader, Stockholms central, Göteborgs
central och många andra. Han var också kyrkoarkitekt och
har bl a ritat Hagakyrkan i Göteborg. Den kyrkan har faktiskt
samma stil som Töreboda station.
Hur var det med kyrkan då? Nere vid Björkängs gård fanns
ett enkelt träkapell som blev i allt sämre skick. Det växande
samhället måste få en egen kyrka. 1861 beslöt sockenstämman i Björkäng att bygga en ny kyrka på Börstorps backe
i utkanten av samhället, Man fick Kungl. Maj:ts tillstånd att
på grund av terrängens beskaffenhet lägga kyrkan i syd/nord
istället för i öst/väst. Ritningarna gjordes av arkitekten Albert
Törnqvist (1819-98) Han har ritat inte mindre än sex kyrkor
i Skara stift, bl a kyrkorna i Otterstad, Hassle och Häggesled.
Byggmästare var Gustaf Andersson och Johan Larsson, från
Lanna,Varola.
Man började bygget 1869 och räknade med att kyrkan
skulle vara färdig våren 1870. Materialet var tegel som kom
från tegelbruket i Ryholm.Teglet fraktades med båt över sjön
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Viken och sedan på kanalen till Töreboda. Bygget tog sin
tid och först hösten 1870 blev kyrkan färdig. Den invigdes
Mikaelidagen 1870 av biskop Johan Albert Butsch.
En första renovering av Töreboda kyrka kom 1912. Kyrkan
målades om med vit oljefärg. Inskriptionerna i valvbågen förbättrades. Överst stod: ”Ära vare Gud i höjden.”och därunder
‘Herren vår Gud vare med oss, såsom han varit hafver med
våra fäder”. Dessa inskriptioner målades sedan över vid renoveringen 1951, men ovan norra porten finns en inskription
kvar som lyder så: ”Före 1869 då denna kyrka byggdes, stod
vid Björkäng Stommen vid bäckens rand den förra byggd av
trä på fältet jemna. Från okänd tid till den som ovan nämndes,
Guds folk sin dyrkan burit dit. Från detta rum dess döttrar
och dess söner Till den Högste skola sände sina böner.”
Efter några decennier blev det nödvändigt att se över kyrkan igen. Färgen på väggarna flagnade.Värmen var dålig och
det drog ordentligt från golvet. Man gav uppdraget till den
kände arkitekten Ärland Noréen. Av någon anledning fullföljde han inte uppdraget och uppgiften gick vidare till arkitekten Einar Lundberg (1889-1978). Lundberg var också
mycket känd och hade svarat för många renoveringar av kyrkor över hela landet. Ordförande i byggnadskommittén blev
kyrkofullmäktiges ordförande Gotthard Björkäng, en känd
person i församlingen.
Man fick tillstånd av Kungliga Byggnadsstyrelsen att sätta
igång, och i januari 1951 startades renoveringen. Det var en
stor ombyggnad. Altarringen gjordes om, nya bänkar sattes in
och i koret la man kalkstensplattor. Måleriarbetet utfördes av
den kände kyrkomålaren K J R Johansson i Skövde. Han var
specialist på målning av kyrkor och hade svarat för måleriarbete i många kyrkor i stiftet.
Korfönstret togs bort och man ville få en kormålning istället.
Uppdraget gavs till konstnären Torsten Nordberg (1900-62)
från Byske i Västerbotten. Han hade utfört många kormålningar, bl.a i Byske, Hortlax, Överkalix, Ängelholm, Bankeryds, Hammars och Ransäters kyrkor. Motivet till målningen
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i Töreboda är hämtat från Jesu Bergspredikan: Gå in i din
kammare och bed, om någon vill ha din mantel, så låt honom
få livklädnaden med, gräv inte ner ditt pund. I motivet ingår
också att Jesus kallar människor i olika åldrar att följa honom och längst upp till vänster finns den himmelska staden.
Nordberg använde sig av ansikten från bygden som modeller
till sin målning. I samband med renoveringen byggdes också
en ny sakristia. Den gamla hade varit bakom altaret.
Så såg kyrkan ut fram till den senaste renoveringen 1981.
Den kände kyrkoarkitekten Jerk Alton hade renoverat Fredsbergs kyrka i pastoratet och kyrkorna i Hova och Älgarås.
Han fick nu uppdraget att arbeta med Töreboda kyrka. Det
blev en varsam men ändå genomgripande förändring av kyrkorummet. Färgsättningen är varm och ombonande. Kyrkorummet kortades av och på så sätt fick man under läktaren
”Björkängsrummet” som är en fin samlingsplats för mindre
samlingar. Altaret flyttades fram så att prästen kan vara vänd
mot församlingen under nattvardsfirandet. Predikstol och
bänkgavlar fick en vacker färgsättning. Den nya kororgeln
kommer från Smedmans orgelbyggeri i Lidköping.
Jerk Altons arbete som kyrkoarkitekt har nyligen uppmärksammats i en bok skriven av f ärkebiskopen Gunnar Weman
och f biskopen Tord Harlin.
Träkonstnärinnan Eva Spångberg fick uppdraget att snida
ett triumfkrucifix. Krucifixet hänger i valvbågen framför koret och visar den uppståndne och levande Herren. På så sätt
fick man en fin komplettering till kormålningen. Man kan
säga att kormålningen talar om lag och krav, medan triumfkrucifixet talar om evangeliets glädjebudskap.
En del gamla inventarier fräschades upp. En målning från
Björkängs kapell fanns förut i sakristians tak och den flyttades vid restaureringen in i kyrkan och sattes upp på väggen
framför Björkängsrummet. Där står ”Men thesse äro skrifne
på det att I troo skolen att Jesus är Christus Guds Son och att
I genom honom skolen hafva lif i hans namn.” Orden står i
Joh. 20:31.

Det finns också en stympad Mariabild med Kristusbarnet i
Björkängsrummet. Denna skulptur är från 1400-talet. Därtill
finns också en Kristusbild från 1400-talet. Kristus kröner Maria. Skulpturen står på Östra sidan av långhuset i kyrkan.
Kyrkan återöppnades 1 i Advent 1981 av kontraktsprosten
Rune Limnell i Hova. Jerk Alton och Eva Spångberg fanns
också med vi detta tillfälle.
Använd litteratur:
G T Lundberg, Fredsbergs krönika, Mariestad, 1927.
Västgötakyrkor, 400 år av restaurering, Konsthögskolans arkitekturskola, avsnittet om Töreboda kyrka är skrivet av Anders
Friberg,Torun Hammar, Rebecka Millhagen och Helga Solli,
Stockholm 2004
Robin Gullbrandsson, Tusenårigt arv, Skara stifts kyrkor, Falköping 2008
Gunnar Weman & Tord Harlin: Jerk Alton. Nutida kyrkorumsarkitekt, Artos förlag, 2009.

Lärda präster

Broddetorps gamla kyrka, riven 1821

Åren 1996 – 2002 drev Riksantikvarieämbetet med stöd av
Riksbankens Jubileumsfond projektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria. Projektet har avsatt ett antal
avhandlingar, uppsatser och delrapporter, bl.a. om Västergötland 2002. Nu föreligger den riksomfattande rapporten
på ca 400 sidor. Den innehåller bidrag av Markus Dahlberg,
Kristina Franzén, Ulf Sporrong, Birgitta Roeck Hansen, Ann
Catherine Bonnier, Göran Lindahl, Ingrid Sjöström, Eva Vikström, Jakob Lindblad och Anders Åman. Rapporten är frikostigt illustrerad med kartor, diagram och fotografier.
Rapporten studerar sockenkyrkornas plats i landskapet,
kyrkomiljöerna och byggnadshistorien. Som redan rubriken
antyder är det just sockenkyrkorna som behandlas. Domkyrkorna däremot förbigås nästan helt. De är ju också väl
beskrivna i andra sammanhang. Tidsmässigt spänner rapporten över närmare tusen år. Den undersökta perioden slutar
1950, vilket inte hindrar en del utblickar fram mot 2000-talet. Rapporten har ett jämförande anslag, där kyrkornas läge,
byggnadshistoria m.m. jämförs landskapen emellan. Det är
nämligen inte stiften som utgör grundelementen i rapporten
utan just landskapen med dagens gränser.
För många kyrkor återges planritningar, och det är bara att
notera att knappast någon kyrka är den andra helt lik. Mångfalden är uttalad men också berikande.
Arbetet bekräftar i många avseenden Västergötlands särställning i den svenska kyrkohistorien. Tre områden i landskapet
har blivit föremål för specialstudier: Fritsla kyrkby,Vadsboslätten samt Skara – Varaslätten. Författarna understryker i flera
sammanhang att byggandet av nya kyrkor i Västergötland i
stort sett låg nere från mitten av medeltiden till långt in på
1700-talet. Förhållandet förklaras med ekonomiska och befolkningsmässiga skäl. Att de inomkyrkliga väckelserna under
1700- och 1800-talen skulle ha kunnat vara en del av förklaringen till det återupptagna kyrkobyggandet förbigås i stort
sett.
Rapporten har alla förutsättningar att bli ett standard- och
uppslagsverk i många år framöver.

Det är slående när man läser gamla herdaminnen vilken stor
lärdom som prästerna i gemen hade i gången tid. Det klassiska bildningsidealet fanns vid denna tid och varje präst var
kunnig i latin, grekiska och hebreiska. Härtill kom ofta studier i både arabiska och ytterligare främmande språk. Bland
dem som blev lektorer eller lärare vid gymnasierna kunde
ofta lärdomsstolar bytas så att samme person var lektor i grekiska men därefter kunde inneha en stol i matematik eller
något annat ämne. Skara stift uppvisar i sitt gamla Warholms
herdaminne många exempel på detta.
En av de lärdaste och märkligaste prästerna som finns att
läsa om i Warholms herdaminne är prosten och kyrkoherden
i Broddetorp Harald Hasselgren. Denne var född 1676 och
blev student i Uppsala 1696 ”och lade sig i synnerhet på de
österländska språken, hvaruti han inhämtade grundliga insigter af en omvänd jude från Krakau, Rabbi Moses Ben Aaron,
en man af alldeles ovanlig lärdom i Orientens litteratur. Med
honom öfvade han sig i Hebreiska, Chaldeiska, Talmudiska
och Rabbinska skrifterna, så att han icke allenast kunde förstå
dem, utan och både tala och skrifva Hebreiskan och Rabbinskan. Frukten af dessa studier var en latinsk öfversättning
af Rabbi Sandiae Gaonis comment in prophet Daniels, som
han författade 1707. Följande året utnämndes han till professor i grekiska och österländska språk vid Greifswalds akademi.
Men då fienden inföll i Pomern 1711, måste han återvända
till fäderneslandet, der han vistades i 18 år utan någon beställning, ehuru han 1724 af K. M:t rekommenderades till en
professorsplats vid de inhemska akademierna eller det första
lediga pastoratet i Skara stift. Han bodde under tiden hos
sin svåger i Broddetrop och blef efter honom föreslagen till
kyrkoherde 1729, ehuru det anmärktes, att han ”sällan går
i kyrkan och är ovan vid prest-tjenst”. Sedan han hållit en
grundlig predikan i domkyrkan, blef han prestv. s. å. och erhöll strax därpå fullmakt på Broddetorps pastorat. Genom K.
M:ts dom blef han äfven prost öfver flera angränsande pastorater 1730: var praeses vid prestm. 1736 och dog i sitt 79:e år
d. 6 mars 1735.
Han var en stilla, jemn och allvarsam man, begåfvad med
god helsa, utom att han på ålderdomen hade svårt för att
höra. Han hvarken kände eller frågade efter det artiga eller
belefvade i umgänget, älskade ensamheten och offrade åt sina
österländska vänner all sin tid. När bönderna sökte honom i
embetsärender, lät han svara: ”prosten läser”. ”Det vore godt”,
yttrade en bonde, ”om vi kunde få en prost, som vore fulllärd.”

Bengt Fåglefelt

Johnny Hagberg

Nils Hjertén

Sockenkyrkorna

15

Verksamhetsberättelse för Skara stiftshistoriska sällskap 2009
Styrelsen för Skara stiftshistoriska sällskap får härmed lämna
följande berättelse angående verksamheten under år
2009.
Styrelsen har haft som sin ambition att enligt sällskapets ändamål ”väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier
och forskning rörande Skara stift samt att i mån av möjlighet
understödja sådana studier och forskning”. Den kan nu notera
att även år 2009 får betraktas som lyckosamt för sällskapet.
Medlemmar och andra personer inte enbart inom stiftet utan
också i vidare kretsar har visat intresse för sällskapets verksamhet
och produktion. En glädjande tillströmning av nya medlemmar
har märkts. Sällskapet har fått röna en generös inställning från
olika fonder och stiftelser, och det har även detta år kunnat
erbjuda en intressant bokutgivning.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Johnny Hagberg, ordförande;
Lena Maria Olsson, vice ordförande;
Nils Hjertén, Lisbeth Sjöberg och Lennart Nordquist,
ordinarie ledamöter;
Bengt Fåglefelt, Bengt P. Gustafsson och Markus
Hagberg, ersättare.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet
den 25 april omvaldes Lennart Nordquist till sekreterare och
Margareta Jansson till kassaförvaltare och ansvarig för medlemsregistret. Bengt Fåglefelt utsågs till vice sekreterare. Som webbmaster
för Sällskapets hemsida på Internet omvaldes Ingemar Ekström.
För översättning av Brynolf Algotssons samtliga officier har
fil.dr Elisabet Göransson, Lund, anlitats. Vidare har ett forskningsbidrag beviljats dr Janet Fairweather, Cambridge, för
studier angående 1000-talsbiskopen Osmund i Skara, gravsatt
i katedralen i Ely, England.
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden: den 2
februari, 16 mars, 25 april (konstituerande), 25 maj, 14 september, 16 november och 7 december. Det konstituerande
sammanträdet hölls i Varnhem, medan övriga sammanträden
har hållits i Skara, på stiftskansliet.
Revisorer. Som sällskapets revisorer har, enligt årsmötets
beslut, revisor Gösta Karlsson och kamrer Ingmar Andhill
fungerat, med kamrer Eva Her mansson och revisor Gunnar
Wilsson som ersättare.
Valberedning. Sammankallande i valberedningen har varit
prosten Bengt Larsson. Övriga ledamöter har varit komminister
emeritus Lars-Olof Carlsson och prosten Erik Långström, samt
enligt styrelsens beslut prosten Nils Hjertén.
Arbetsgruppen för herdaminne och prästminnesteckningar under ledning av arkivarie Bengt O. T. Sjögren och
med ledamöterna Lennart Franck, Nils Hjertén och Lennart
Nordquist jämte Bengt Wahlström som adjungerad har kunnat
presentera den planerade utgåvan av ”Minnesteckningar av
präster i Skara stift”. I denna bok medverkar även Karl-Erik
Tysk med några bidrag. Den förelåg dagarna när mast före
stiftets präst- och diakonmöte i september 2009.
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Sällskapets årsmöte hölls den 25 april, även denna gång
i Varnhem. Den inledande andakten i klosterkyrkan hölls av
komminister Markus Hagberg. Årsmötet utformades som ett
Seminarium kring aktuell bokutgivning med föreläsningar av Bengt
Wadensjö om Ekon i Husaby, Bo J Theutenberg om Mellan
liljan och sjöbladet och Maria Vretemark om Utgrävningarna i
Varnhem. På närvarolistan vid årsmötesförhandlingarna hade
50 personer antecknat sig, men det verkliga antalet deltagare
i mötet var betydligt större.
Sällskapets bokutgivning. Under år 2009 har tio nya
publikationer i skriftserien utkommit, nämligen
Nr 42 Yngve Levenskog: Den långa vägen. Diakonifrågorna i kyrkomötet 1938-1999;
Nr 43 Bengt Wadensjö: Ekon i Husaby;
Nr 44 Gudhems kloster; Red. Markus Hagberg;
Nr 45 Jean Gerson: Ars moriendi. Om konsten att dö; Red.
Markus Hagberg;
Nr 46 Jesper Swedbergs Swensk Ordabok; Utgiven av Lars
Holm.
Nr 47 Biskop Magnus Haraldsson och hans samtid; Red.
Johnny Hagberg;
Nr 49 Bo Theutenberg: Mellan liljan och sjöbladet I:II;
Nr 50 Gör Kristus känd. Samlade herdabrev av
Lars-Göran Lönnermark;
Nr 51 Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 20052008, Red. Bengt O. T. Sjögren;
Nr 52 Thomas Skredsvik: Från Wittenberg till Rom. En
biografi över Kåre Skredsvik.
Nr 46 utgavs av Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet, Nr
50 gemensamt med Skara stift och Nr 52 i samverkan med
Göteborgs stiftshistoriska sällskap. Nr 48 i skriftserien kunde
av tidsnöd inte komma ut före årsskiftet.
Medlemmar. Den goda tillströmning av medlemmar i sällskapet som kunnat redovisas under de senaste åren har fortsatt
under 2009. Sällskapet hade 688 medlemmar vid årsskiftet
2008/09, och under år 2009 tillkom 145 nya, så att totalt 816
medlemmar kan redovisas vid årets utgång (79 ständiga, 7 hedersmedlemmar, 13 teologie studerande; 8 har avlidit under 2009).
Sällskapet har 6 hedersmedlemmar. Anmärkningsvärt är att
medlemmarna fördelar sig vida ut över landet och att åtskilliga
stiftshistoriskt intresserade utanför Skara stift, ja, till och med
utanför vårt lands gränser, anmäler sig till sällskapet.
Sällskapets medlemsblad med ordföranden Johnny
Hagberg som ansvarig utgivare har under året utkommit med
fyra nummer, ett par med så många som 20 sidor. Ett stort
antal personer har generöst bidragit med artiklar och andra
bidrag.
Sällskapets hemsida på Internet med Ingemar Ekström
som webbmaster har uppenbarligen haft många besökare.
Man kan notera att ett betydande antal bokbeställningar och
anmälningar av nya medlemmar har kommit via hemsidan

Arrangemang. En föreläsning om Jesper Swedbergs Swensk
ordabok av docent Lars Holm anordnades den 29 september,
och en om Äldre västgötalagen av professor Per-Axel Wiktorsson
den 16 november, båda i Skara.
Vid höstens bokmässa i Göteborg den 24-27 september hade
sällskapet tillsammans med Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet och Västergötlands fornminnesförening tillgång till
samma monter som föregående år. Åtskilliga böcker såldes, ett
antal medlemmar rekryterades och värdefulla kontakter kunde
knytas. Flera av sällskapets medlemmar svarade beredvilligt för
bemanningen av mässmontern.
Representation. Vid det årliga stiftshistoriska symposiet,
som denna gång ägde rum i Luleå den 6-7 maj representerades Skara stiftshistoriska sällskap av vice ordföranden Lena
Maria Olsson. Den laestadianska väckelsen och fromhetstypen
presenterades i ett par föreläsningar. Symposiet gav som vanligt ett rikt utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika
sällskapen; bland annat betonades hur angeläget det är att
minnestecknandet av avlidna präster fortsätter.
Sällskapet har även varit representerat med bokbord i flera
sammanhang, som vid Skara stifts medarbetarmöte i maj och
dess präst- och diakonmöte i september, vid Sveriges släktforskarförbunds årsmöte i Falköping i augusti och vid släktforskardag i
Borås i september, vid Societas Sanctae Birgittae generalkapitel i
Vadstena i juli, vid arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses kyrkodagar i Uppsala i augusti, samt vid Kyrkohistoriskt seminarium i
Skara i september.
Samarbete med Vatikanarkivet. Skara stiftshistoriska sällskap har genom den apostoliske nuntiens för Norden försorg
beretts möjlighet att etablera ett samarbete som innebär att
kvalificerade svenska forskare bereds tillgång till Vatikanens
hemliga arkiv för att studera den mängd av dokument som
förvaras där. Av den anledningen gjorde ordföranden tillsammans med professor Bo J Theutenberg den 12-15 maj ett besök
i Rom för att träffa prefekten för Vatikanarkivet ärkebiskop
Sergio Pagano.
Ekonomi. Den ekonomiska årsrapporten visar att sällskapet haft intäkter på drygt 1.050.000 kr. och kostnader på
drygt 988.000 kr., vilket betyder ett resultat på drygt 62.000
kr. Tillgångarna uppgick vid årets slut till drygt 600.000 kr.;
huvudparten utgjordes av medel anslagna till bokutgivning.
Under året har sällskapet erhållit anslag och gåvor uppgående till sammanlagt 429.500 kronor, huvudsakligen för sin
bokutgivning. Nämnas bör ett verksamhetsbidrag från Skara stift
på 55.000 kr., ett par anlag från Samfundet Pro Fide et Christianismo på tillsammans 115.000 kr., två anslag från Grevillis
fond på tillsammans 40.000 kr., anslag från Gustav VI Adolfs
kulturfond på 50.000 kr. och från Magnus Bergwalls Stiftelse på
30.000 kr., samt sex anslag från Birgittastiftelsen Stockholm på
tillsammans 47.000 kr. Ett flertal andra kulturella och ideella
stiftelser och föreningar, fonder och inrättningar har lämnat
generösa anslag, liksom några enskilda givare. Fullständig kassarapport redovisas separat.
Kassaförvaltaren har genom sin synnerligen noggranna
bokföring och sin intresserade skötsel av medlemsregistret lagt
ned ett hängivet arbete i sällskapets tjänst, för vilket styrelsen

är mycket tacksam och uttalar en särskild eloge.
Tack. Styrelsen vill till sist uttrycka Skara stiftshistoriska
sällskaps djupt kända tack för alla välvilliga ekonomiska bidrag
som kommit sällskapet till del. Utan dem skulle det inte ha varit
möjligt att bedriva en så omfattande verksamhet. Styrelsen vill
även framföra en djup tacksamhet för det goda samarbetet med
Skara stift, liksom med Missalestiftelsen som kunnat resultera
i genomförandet av intressanta projekt.
Skara den 15 februari 2010
Johnny Hagberg
Ordförande

Lena Maria Olsson
vice ordförande

Nils Hjertén
Lennart Nordquist
Bengt P. Gustafsson

Lisbeth Sjöberg
Bengt Fåglefelt
Markus Hagberg

******************************************

Glöm inte att betala in årsavgiften
50:- eller 500: för ständigt medlemskap till
Skara Stiftshistoriska Sällskap
Plusgiro 4841842-0
Bankgiro 5812-8166.

Arbetet med Hemsjömanualet
pågår
Parallellt med utgivandet av Äldre Västgötalagen pågår
arbetet med en utgåva av Hemsjömanualet. Detta påbörjades
redan 2007 men har fördröjts på grund av utgivningen av
Swensk Ordabok. Vetenskaplig redaktör för Hemsjöutgåvan
är docenten Christer Pahlmblad, Lund.
Manualet är en pergamenthandskrift i kvarto omfattande
34 blad. Det har enligt en anteckning på bokens första
blad tillhört Hemsjö kyrka i Skara stift men någon gång
mellan 1583 och 1593 inlevererats till domkyrkolibrariet
i Skara. Handskriften förvaras idag i Skara Stifts- och
landsbibliotek.
Docenten Hilding Johanssons forskningar kring manualet
resulterade 1950 i en avhandling med titeln Hemsjömanualet.
En liturgi-historisk studie. Han har också bland annat med
hjälp av allhelgonalitanian tidsbestämt manualets tillkomst
till omkring 1400. Flera forskare har behandlat den
inledande själamässolängden, bland andra Folke Wildte och
senast Birgit Sawyer.
Missalestiftelsen avser att publicera en faksimilutgåva av
detta manuale med översättning från latinet till svenska
av DMin Karl-Erik Tysk och fil dr Elisabeth Göransson,
med vetenskapliga kommentarer till manualets funktion i
det senmedeltida kyrkolivet av docent Christer Pahlmblad,
samt en undersökning av manualets musik av fil dr Karin
Strinnholm Lagergren.Genom att Hemsjömanualet innehåller
ritual för dop, begravning, benediktioner, palmvigning,
vigvattensritual och vigselritual har här bevarats formulär för
samtliga kyrkliga förrättningar i en sockenkyrka. Manualet
är, betraktat ur svenskt perspektiv, helt unikt. Publicering
sker under år 2010.
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SKARA STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Org.nr 868401-1045

ÅRSRAPPORT

INGÅENDE BALANSRÄKNING
2009
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder (anslag för Mellan Liljan och Sjöbladet)
Div. övr skulder

2008

609.662:52
-

313.658:92
57.865:00
6.285:00

Summa eget kapital och skulder
Tillgångar
Bank (Skaraborgskonto)
Bank (Transaktion+Bankgiro)
PlusGiro
Kassa

609.662:52

377.808:92

514.717:92
53.545:06
37.324:59
4.074:95

227.419:87
113.924:81
31.548:79
4.915:45

Summa tillgångar 1 januari
RESULTATRÄKNING
Intäkter:
Medlemsavgifter
Avgifter vid årsmöte
Anslag
Anslag (för Mellan Liljan och Sjöbladet)
Försäljning av Mellan Liljan och Sjöbladet
Skriftserien
Ersättning bredbandsuppkoppling, m.m.
Räntor
Summa intäkter

609.662:52

377.808:92

41.695:00
39.975:00
7.875:00
7.950:00
519.500:00
749.850:00
25.000:00 1)
10.000:00
118.709:00 1)
50.400:00
328.744:45
421.785:30
7.165:05 2)
1.810:00
2.161:65
12.298:05
1.050.850:15 1.294.068:35

Kostnader:
Styrelsen (inkl. div representation)
47.004:50
37.772:00
Medlemmar (medlemsblad, matrikel, möten, kuvert, m m)
82.153:00
77.221:00
Omkostnader (Bokmässan, dator, m m)
63.973:55
33.014:05
Skriftserien (tryck, layout, porton, resor m m)
601.595:00
711.652:70
Mellan Liljan och Sjöbladet (tryck m m)
89.983:00 1) 172.587:00
Forskningsuppdrag/Översättningsuppdrag
4.080:80 3)
23.683:00
Överföring anslag (”Swensk Ordabok, Skarabreviariet”) Skaramissalet 100.000:00
Bet skuld
6.285:00
Summa kostnader
988.789:85
1.062.214:75
ÅRETS RESULTAT
+ 62.060:30
+231.853:60
UTGÅENDE BALANSRÄKNING
Tillgångar
Bank (Skaraborgskonto)
Bank (Transaktion/Bankgiro)
PlusGiro
Kassa
Summa tillgångar 31 december
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder
Summa eget kapital och skulder

Skara den 31 januari 2010
Margareta Jansson
kassaförvaltare
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562.879:57
81.339:71
24.204:54
3.299:00
671.722:82

514.717:92
53.545:06
37.324:59
4.074:95
609.662:52

671.722:82
0
671.722:82

609.662:52
0
609.662:52

1)

NOTER till ÅRSRAPPORT år 2009
1)
”Mellan Liljan och Sjöbladet”
Överfört från år 2008
År 2009
Sålda böcker
Anslag från Göta Rike och Kungl.Patriot.Sällskapet
Omkostnader överfört från år 2008
År 2009
Omkostnader

118.265:00
118.709:00
25.000:00
172.587:00
89.903:00

2)

Omkostnader
Intäkterna på detta konto avser ersättning från övriga föreningar
som kassaförvaltaren är engagerad i, så att inte Skara
Stiftshistoriska Sällskap ensamt står för alla sådana utgifter.

3)

Forskningsuppdrag/Översättningsuppdrag
Avser utbetalt arvode till Michael Taylor, Cambridge, UK
4.080:80
för översättningsarbete.
Skara den 31 januari 2009
Margareta Jansson
kassaförvaltare
_________________________________________________________________________________________
Anslag och gåvor år 2009
Från Skara Stift (verksamhetsbidrag)
Från Västergötlands Fornminnesförening (bokutgivning)
Från Bräcke Diakoni (Den långa vägen)
Från För. Svenskbyborna (Kungsljus)
Från Tage Brolin (Kungsljus)
Från Sverigekontakt (Kungsljus)
Från Birgittaföreningen Sthlm (Gudhemsboken)
Från Falköping NU Ek. För. (Gudhemsboken)
Från PUA Pro Fide (Gudhemsboken)
Från Gudhems Klostermuseiförening (Gudhemsboken)
Från Karlstads Stiftshist. Sällskap (Ekon i Husaby)
Från PUA Kulturfond Gustaf VI Adolf (Swensk Ordabok)
Från Magnus Bergwalls Stiftelse (Swensk Ordabok)
Från Birgittaföreningen, Sthlm (Ars Moriendi)
Från Stift. Längmanska Kulturfonden (Ars Moriendi)
Från PUA Pro Fide (Ars Moriendi)
Från Birgittaföreningen, Sthlm (Från Wittenberg till Rom)
Från Göteborgs Stiftshist. Sällskap (Från Wittenberg till Rom)
Från Birgittaföreningen, Sthlm (Magnus Haraldsson)
Från Grevillis fond, Mariestad (Magnus Haraldsson)
Från Längmanska Kulturfonden (Magnus Haraldsson)
Från PUA Pro Fide (Magnus Haraldsson)
Från Nils Eilertson,Vänersborg (Magnus Haraldsson)
Från Birgittaföreningen, Sthlm (Brynolfsofficierna)
Från Birgittaföreningen, Sthlm (Skarabreviariet)
Från Grevillis fond (Skarabreviariet)
Från Anna Nilsson, Svenljunga (Forskning Vatikanarkivet)

519.500:55.000:20.000:10.000:5.000:5.000:5.000:5.000:3.000:60.000:1.000:7.500:50.000:30.000:5.000:20.000:55.000:7.000:5.000:10.000:20.000:20.000:70.000:1.000:10.000:15.000:20.000:5.000:-
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NYA MEDLEMMAR
Carl-Eric Abrahamson
Lars-Arne Andersson
Ingrid Avéus
Stig Axelsson
Bo Bernhardsson
Gunnar Carlsson
Monica Carlström
Kerstin Cederwall
Jan Eriksson
Martin Edström
Johannes Ekström
Laila Eurenius
Sven Frison
Roland Hammeland*
Bengt Hornwall
Olof Hvarfner
Lennart Jacobson
Bengt Jansson
Annika Johansson
Owe Johansson
Ulf Jonsson*
Agneta Karlsson
Anna-Stina Karlsson
Solvig Kjönberg
Johan Lamberth*
Anna-Greta Larsson
David Lindqvist
Astrid Ohrlander
Hans Olsson
Elisabeth Stenborg
Georg Stenborg
Johnny Strand
Johan Sundeen
Elisabet Tengler
Hans Tengler
Lars Viper
Cronje van Walleghem

TIMMELE
ISTORP
SKARA
KRISTINEHAMN
FALKÖPING
VÄXJÖ
MALMÖ
JÖNKÖPING
KRISTIANSTAD
VÄNERSBORG
UPPSALA
KUNGSBACKA
BORÅS
VÄSTRA FRÖLUNDA
VARNHEM
UPPSALA
VINNINGA
GÖTEBORG
ULRIKA
KINNA
GÄLLSTAD
TIDAHOLM
SÄVE
FRISTAD
NORRKÖPING
UPPSALA
MÖLNLYCKE
SKULTUNA
KARLSKRONA
UPPSALA
UPPSALA
ALINGSÅS
BRÄMHULT
JONSLUND
JONSLUND
NYKÖPING
VÄSTERÅS

Medlemsinformation
Årsavgifen är 50 kr. För ständigt medlemskap
500 kr.
Sällskapets PlusGiro: 484 18 42-0
Bankgiro: 5812-8166
BIC=NDEASESS
IBAN-nummer:
SE94 9500 0099 6026 4841 8420
Girokort bifogas till den som ej tidigare gjort
årets inbetalning.
Alla ändringar vad gäller adress, titel, m. m. skall
meddelas till kassaförvaltaren Margareta Jansson,
Skaraborgsgatan 29 B, 532 30 Skara.
Tel: 0511-137 46.
E-post: margareta_jansson@bredband.net

Skara Stiftshistoriska Sällskap

Hemsida: www.skarastiftshistoriska.nu
Stiftshistoriska sällskapets böcker kan beställas
hos Johnny Hagberg, Prästgården 531 94 Järpås.
Tel & Fax: 0510-910 16, 070-550 00 98
E-post: jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Sällskapet har nu 840 medlemmar.
Styrelse
*= Ständig medlem

Böcker om medeltiden
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?

Ordf. Johnny Hagberg, Järpås
Vice ordf. Lena Maria Olsson, Borås
Sekr. Lennart Nordquist, Borås
Kassaförvaltare Margareta Jansson, Skara
Nils Hjertén,Vänersborg
Lisbeth Sjöberg, Karlsborg
Markus Hagberg, Skara
Bengt P. Gustafsson, Skara
Bengt Fåglefelt,Vara

Redaktör för medlemsbladet:
Johnny Hagberg.

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

www.skarastiftshistoriska.nu

ISSN: 1103-3959
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara

