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På många platser i vårt landskap fi nns vackra kyrkor att 
beskåda, där de fl esta därtill är väl underhållna och skötta. 
Vi vet att vi i en framtid kommer få ta ställning till frågan 
om ”övertaliga” kyrkor, där den yttersta frågan är vilka 
kyrkor som skall få vara kvar. Men vad gör man med 
dem som inte längre kommer att vara i bruk? De som 
fi nns där folket inte längre bor, där församlingarna är 
små och det ekonomiska underlaget för litet? Kommer 
kyrkoruinernas antal att växa?

Ovan ser Du Södra Härene kyrkoruin, strax norr om 
Vårgårda, väl synlig från E20. Ruinen konserverades 
1930. Församlingens första kyrka byggdes i början av 

1200-talet. I 400 år var hon en samlingspunkt för byg-
dens folk, men i början av 1600-talet brändes kyrkan 
ner av danska soldater. Efter freden i Knäred 1613, då 
det åter blev lugnt i landet, byggdes på samma plats en 
ny kyrka.

1905 slog blixten ned och även denna kyrka totalför-
stördes. Endast den praktfulla kyrkdörren, kristallkro-
nan och kyrksilvret kunde räddas, och används nu i den 
nya kyrkan som byggdes 1910. 

Kyrkoruinen ligger där som en påminnelse om hän-
delser i gamla tider: krig, bränder och naturkatastrof. En 
verklighet som ibland inte är särskilt långt borta.

Foto: Sture Björnson

Kyrkor och kyrkoruiner
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Vid det tidiga 1900-talet var det svenska kyrkolivet på många 
sätt under förändring. Svenska kyrkan hade sedan 1800-talets 
mitt gått från att ha varit det enda tillåtna trossamfundet i 
Sverige, till att vid sekelskiftet 1900 vara ett kristet samfund 
bland många, förvisso fortfarande offentligrättsligt reglerad. 
Frikyrkligheten växte och präster i Svenska kyrkan såg sina 
kyrkor tömmas till förmån för bönhus och missionskapell. Ett 
förakt för Svenska kyrkan, som en del i den statliga maktut-
övningen, närdes från frikyrkligheten, som också delvis un-
derkände prästernas tro och fromhet. Detta i kombination 
med en växande kritik från arbetarrörelse och nykterhets-
organisationer gjorde att läget för Svenska kyrkan på många 
håll var dystert. En del präster skrev om detta och trodde sig 
vara den sista generationen kyrkokristna i landet. Att något 
behövde göras var tydligt och frågan om vad hanterades på 
olika sätt av olika grupper i kyrkan. På några håll började 
frivilligkrafter arrangera kyrkliga möten av olika slag. En del 
av dessa var inriktade mot specifi ka grupper, som exempelvis 
Allmänna Kyrkliga Mötet, dit bara valda ombud välkomna-
des; till Allmänna Svenska Prästföreningens möte inbjöds bara 
präster. Men undantagsvis agerade kyrkfolket av sig själva och 
arrangerade möten som angick dem. Tio sådana möten hölls 
på Porla brunn i Närke under åren 1913 till 1937.

Ett rikt mötesinnehåll
Porlamötena inföll alltid i augusti. Mötenas omfattning i da-
gar varierade mellan fem och sex. Ofta öppnades mötet på 
ankomstdagens kväll och avslutades på avresedagens förmid-
dag. De tryckta programmen berättar om hur dagarna var 
utformade. Upplägget var i stort det samma genom mötenas 
hela historia. Det var regelbundna tider för morgonbön och 
måltider samt ett par föredrag per dag med utrymme för dis-
kussion både med inledare och i friare form. Gudstjänst- och 
andaktslivet var utförligt och vid varje möte fi rades det mässa, 
vilket vid den tiden annars oftast fi rades i församlingarna. 
Porlamötenas dagsprogram ger intryck av att dagarna gav 
deltagarna utrymme och möjlighet till enskild stillhet och 
vila, med samling kring de viktiga livsfrågorna. Men mötet 
var också ett forum för att samtala och möjlighet att knyta 
sociala kontakter. I pressen ansågs talarnas kvalitet hålla hög 
nivå, vilket tillsammans med kombinationen av märkesper-
soner på talarlistan och de många kyrkligt engagerade delta-
garna ansågs göra mötena i Porla ovanliga.

Besökarna – fromma fröknar och höga herrar
Mötena i Porla lockade många besökare från hela landet 
genom de många åren, totalt deltog omkring 800 personer 
och en tredjedel av besökarna återkom till mer än ett möte. 
Omkring 90 procent av deltagarna var kvinnor, en majoritet 
av dem titulerade fröken. En liten krets, omkring 30 perso-
ner, återkom till nästan alla möten. De många fröknarna var 
ofta verksamma inom skolan medan de besökande männen 
nämns ofta med akademisk titel, en del även kyrklig. Många 
av männen var betydande kyrkliga och akademiska personer, 
varande och blivande biskopar i Svenska kyrkan. Eftersom 
deltagarna därmed kom från olika delar av samhället, torde 
mötena också ha givit vissa möjligheter att överbrygga sociala 
skillnader – en folkskollärarinna eller ung fröken kunde möta 
en professor eller biskop för en stunds samtal.

Kring Porlamötena rörde sig många personer. Förutom det 
dryga tjugotal personer som var med och arrangerade mö-
tena fanns också inbjudna gäster som ofta också var före-
dragshållare. Inte sällan var det kyrkligt och teologiskt hög-
aktuella personer som inbjöds till Porla för att hålla föredrag. 
En intressant detalj i det breda persongalleriet är, som tidigare 
nämnts, de många biskoparna som besökte Porlamötena. Sär-
skilt värda att nämna är Karlstadbiskopen J A Eklund, hans 
efterträdare Arvid Runestam, Strängnäsbiskopen Gustaf Au-
lén, ärkebiskoparna Gunnar Hultgren och Erling Eidem och 
Lundabiskopen Edvard Rodhe. 

Mötesarrangören John Sundler från Skara
Bland de många engagerade fanns även några personer som 
hörde hemma i Skara stift. Bland dessa kan lektor John Sund-
ler (1865-1930) särskilt nämnas. Han blev teol. kand. vid 
Uppsala universitet 1895, prästvigd 1900 och lärare vid Be-
skowska skolan i Stockholm åren 1895-96, därefter adjunkt 
i Uppsala med undervisning i fl era ämnen, däribland kris-
tendom, geografi  och historia. Han fl yttade sedan till Skara 
som adjunkt i samma ämnen år 1905. Därefter förordnades 
han som lärare vid Skara högre fl ickskola och förblev där 
åren 1906-1922. Utöver sin betydande lärargärning var han 
en engagerad samhällsmedborgare och skribent. Särskilt kan 
nämnas att Sundler var huvudredaktör för Skara stifts julbok 
från år 1912 och ett stort antal år framåt, ledamot av Bo-
strömsförbundet som syftade till att bevara Christopher Jacob 
Boströms (1797-1866) fi losofi . Han var ledamot av examens-
nämnden för privatskolor i Stockholm 1914-21, skolöversty-
relsens ombud vid realskoleexamen i Hjo 1918, 1921 och i 

Uppbyggelse och fromhet – kyrkliga möten på 
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Tidaholm 1919 och 1920. År 1921 fi ck han behörighet till 
lektorstjänst vid statliga seminarier, varför han blev lektor vid 
seminariet i Skara samma år. Han var orator vid prästmötet i 
Skara 1922. Han gav ut en del skrifter, bland annat sin präst-
mötesoration, fl era minnesteckningar, därutöver uppsatser, 
recensioner och betraktelser i tidskrifter och tidningar. John 
Sundler framstår därmed som verkligt engagerad inte bara för 
det yrke han stod i, utan även i att bygga Svenska kyrkan. Han 
kan sägas vara en god representant för de många engagerade 
omkring Porlamötena.

Porlamötena och en kyrka i omdaning
Porlamötena tecknar en del av de förändrade villkoren för 
det svenska kyrkolivet, då Svenska kyrkan går från att vara en 
samhälleligt offentligrättsligt reglerad till att allt mer bli en ak-
tör bland andra. Detta sker på alla tre nivåerna i kyrkans verk-
samhet – församling, stift och övergripande i riket. Svenska 
kyrkan fungerade därigenom som en samlingsorganisation 
under vilken en rad rörelser, organisationer och former för 
engagemang kunde samlas. Porlamötena återfi nns i ett tydligt 
svenskkyrkligt sammanhang som en del i de förändrade vill-
koren för kyrkolivet där människor sökte nya former för att 
engagera sig för kyrkan och kristendomen. Mötena samlade 
dem som fanns i Svenska kyrkan, men som av olika orsaker 
inte uppfattade sig inkluderade i de möten som redan fanns. 
Mötena framstår som moderna, med föredrag om för samti-
den aktuella och delvis samhällsorienterande ämnen, hållna 
av samtidstillvända personer. Mötena uttrycker uppbyggelse, 
fromhet och kärlek till kyrkan. I Porlamötena skönjs om-
vandlingen från de offentligreglerade verksamhetsformerna 
till ett livaktigare frivilligengagemang på bred bas. Långt bor-
ta är nidbilderna av Svenska kyrkan som Kungliga Salighets-
verket. På Porla brunn träffades kyrkokristna för uppbyggelse, 
bön och gemenskap. Mötena på Porla brunn 1913-1937 ska 
förstås som resultatet av handlingskraftiga kyrkokristna per-
soners sätt att hantera uppbrottet ur enhetskyrkan.

Andreas Wejderstam

Artikeln bygger på författarens d-uppsats i kyrkohistoria ht09, 
vid teologiska institutionen, Uppsala universitet; Uppbyggelse 
och frivillighet: Porlamötena 1913-1937 och en kyrka i omdaning. 
Uppsatsen kommer i sin helhet att tryckas i Kyrkohistorisk 
årsskrift, 2011.

Elin av Skövde i 
fi nsk tidskrift

I Historisk Tidskrift för Finland 
2009 årg 94, sid 458-463, med-
verkar vår Hedersledamot Sven-
Erik Pernler med en artikel om 
Elin betitlad: Elin av Skövde: 
att fi nna konturer av en gestalt 
bland medeltidens källskärvor, 
saligprisningar och offi cier. 

Den första dogmatiken på 

svenska – nu på nytt utgiven

1558 utgav dåvarande biskopen i Skara, Erik Falck, Een kort 
underwijsnig om några aff the förnemligaste articlar j then Christe-
ligha Läron. Av titelns fortsättning framgår att boken i första 
hand var tänkt som arbetsredskap för präster som var satta att 
förkunna. Av titelsidan framgår vidare att det rör sig om en 
översättning från tyskan. Den bok Falck har översatt, men 
också bearbetat och ibland kompletterat, är Johann Spangen-
bergs Margarita teologica (1540) i dess tyska utgåva Heubtarti-
kel reiner christlicher lere frageweise gestellt. Spangenbergs arbete 
bygger i sin tur på Philipp Melanchthons verk Loci communes 
(1521, 1535). När Falcks dogmatik, som innehåller 51 kapitel, 
kom ut, var detta den första dogmatiken på svenska.

Även om denna dogmatik idag är relativt okänd, var den 
högst betydelsefull för reformationen i Sverige, och fl era av 
de utläggningar Falck gör kom att bli riktningsgivande för 
den fortsatta teologiska utvecklingen. Vill man förstå Svenska 
kyrkans historia och egenart är alltså Falcks dogmatik av stor 
vikt. Av innehållet i Falcks dogmatik inser man, att reforma-
tionen av kyrkan i Sverige, åtminstone från 1530-talet och 
framåt, på många sätt står i ett beroendeförhållande till Philipp 
Melanchthons teologi, och man kan i detta se en förskjutning 
bort från Lutherlärjungen Olaus Petris ståndpunkt.  

Originaltrycket till Falcks dogmatik är idag ytterst sällsynt. 
Genom denna nyutgåva möjliggörs därför för en bredare all-
mänhet att stifta bekantskap med ett mycket viktigt dokument 
från 1500-talet. I två inledande artiklar av utgåvans redaktör, 
Markus Hagberg, och docenten vid Lunds universitet, Rune 
Söderlund, ges en översikt över reformationen i Sverige och 
det teologiska innehållet i Falcks dogmatik. Boken avslutas 
med ett tidigare ej översatt Lovtal över den lysande och mäktige 
konungen av Sveriges högvälkomna seger över moskoviten, vilket 
utgavs i Österrike 1582 av biskop Falcks son, Erik Falck d.y. 
Översättningen är utförd av professor em. Magnus Wistrand.

Boken omfattar 268 sidor och är gediget bunden i linneband 
med skyddsomslag. Pris 200 kr

Denna utgåva är den första i en serie böcker som behandlar 
reformationstiden och som sällskapet planerar att utge. 

Een kort underwijsning om 
några aff the förnemligaste 

Articlar i then Christeligha läron

Markus Hagberg (red.)
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Det tycktes så långt borta och ändå var det så nära. En kall 
aprileftermiddag hade vi tagit plats i bussen för att göra en 
kyrkohistorisk rundresa på Gotland. Vi var på väg upp mot 
norra Gotland, för att besöka Othems kyrka och prästgård, 
och våra kunniga guider, antikvarie Torsten Gislestam och 
prosten Anders Jernberg berättade om Hångers källa, som låg 
inte långt därifrån. Där, berättas det, sade de, fi ck Israel Kol-
modin inspirationen att skriva ”Den blomstertid nu kom-
mer…” Men nu tycktes blomstertiden långt borta. Kvällen 
innan hade färjan släppt av oss i ett isande blåsigt Visby, och 
färden som förde oss till Fardhems prästgård, där vi hade lo-
vats övernattning, bjöd på både snö och dimma. 

Men nu satt vi alltså här, i bussen och njöt av sällskapet och 
sög i oss allt vad våra kunniga guider berättade om på rund-
resan på de hundra kyrkornas ö. 

Det 24 stiftshistoriska symposiet gästade för första gången 
Visby stift, och fi ck tillsammans med dem glädjas över det 
nystartade kyrkohistoriska sällskapet på Gotland. Man berät-
tade att med namnvalet ”kyrkohistoriskt”, vill markera att 
man också intresserar sig för perioden innan Visby stift blev 
till, samt att man öppnar upp för kristna rörelser även utanför 
Svenska Kyrkan. 

Och det kyrkohistoriska sällskapet bjöd på ett digert och 
intressant program under de tre dagar symposiet varade: för-
utom rundresan kring kyrkor och prästgårdar på Gotland fi ck 
vi möjlighet att bese Gotlands fornsals kyrkliga avdelning. 
Även här guidade antikvarien Torsten Gislestam. 

Prosten Ragnar Svenserud, tillika det kyrkohistoriska säll-
skapets ordförande, hälsade oss välkomna tillsammans med 
symposiets moderator domprosten em. docent Harry Ny-
berg. 

Docent Sven-Erik Pernler höll så det första föredraget 
kring medeltida präster på Gotland, och därefter blev det 
komminister Bengt Sturevik som tog vid för att tala om Jöns 
Lindelius och den tidiga väckelsen på ön. 

Att Hansestaden Visby är ett av de svenska världsarven vis-
ste nog alla, men vad skulle det innebära om också alla Got-
lands medeltida kyrkor bleve världsarv? Ja, om den frågan 
med tillhörande diskussion talade antikvarie Louise Borgö 
samt jur. lic. Jan-Mikael Bexhed. Man berättade om tanken 
att på detta sätt föra fram och se Gotlands medeltida arv som 

en helhet. Nu blir kyrkorna väl omhändertagna, menar man. 
Men hur ser det ut i framtiden? Genom att föra upp dem på 
Unescos världsarvslista skyddas de från förfall. 

Som traditionen bjuder stod stiftet som värd för kvällens 
middag, och vi fi ck gästa den vackra Suderbys herrgård, och 
avnjöt en underbar måltid, med gotlandsanknytning, i vacker 
miljö.

Symposiets sista dag bjöd på fl er intressanta föredag, efter 
den inledande morgonmässan i domkyrkan talade f. landsar-
kivarien Tryggve Siltberg om Gotlands danska kyrkohisto-
ria, och efter förmiddagskaffet blev det dags för symposiets 
interna överläggningar. Glädjeämnen och svårigheter lyftes 
fram, och sällskapens bokproduktion under det gångna året 
presenterades. Glädjande nog fi ck vi skarastiftare reda på att 
boken ”Från Wittenberg till Rom”, som också ingår i det 
gotländska sällskapets skriftserie, hade överlämnats som gåva 
till alla präster i Visby stift. 

Symposiet fi ck ett något hastigt och tumultartat uppbrott, då 
det meddelades att ett vulkanutbrott på Island orsakat kraftiga 
störningar i fl ygtrafi ken. Symposiets moderator domprosten 
em. docent Harry Nyberg tackade å allas våra vägnar för un-
derbara dagar med mycket intressanta föredrag, god mat och 
trevligt sällskap med många nya bekantskaper. Och vi från 
Skara, ja, vi fi ck säga tack och på återseende till vår fantas-
tiske värd under vår gotlandsvistelse, prosten Anders Jernberg 
i Fardhem, som öppnat såväl kyrka, som hem och kylskåp för 
oss, och tog som planerat färjan över till fastlandet igen. 
                                                                           

 Lena Maria Olsson

Det 24:e stiftshistoriska symposiet på Gotland
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När tonen från det som är av evighet får klinga, blir det 
helgd över livet. Minnet av den tonen var ett outplånligt arv 
från uppväxtåren i en prästgård på västgötaslätten hos en av 
våra kanske mindre kända psalmdiktare. Den tonen bar han 
med sig, och längre fram i livet skulle han ge ord åt den. 
Rubrikens ord står i en psalm som för en generation sedan 
började ”Förgäves all den omsorg är, som styrd av Gud ej 
bliver” (nr 500 i 1937 års psalmbok). Den hittade vägen in i 
vår svenska psalmskatt när den togs med i Wallins psalmbok 
1819. Psalmförfattaren – Christopher Dahl (1758-1809) - 
hade varit engagerad i psalmboksarbete i närmare trettio års 
tid. I likhet med fl era andra som presenterade häften med 
psalmer under de första åren av 1800-talet kom även han med 
ett eget försök till Psalmer år 1807. 1 Han hade därtill varit 
själve J. O. Wallins lärare och uppskattades mycket av honom.2 
I Wallins berömda psalmbok, som gavs ut tio år efter Dahls 
död, blev visserligen några av dennes alster upptagna, men 
det berodde knappast på inbördes beundran. Det var andliga 
och litterära kvaliteter man vägde in vid bedömningen av det 
som skulle anses värdigt att brukas i kyrkans gudstjänst och i 
folkets andaktsliv. 

Christopher Dahls egen psalm visade sig kunna bestå provet 
1819, och den har visat sig äga sådan livskraft att den har 
återfunnits i senare psalmböcker också. I 1986 års psalmbok 
fi nner man den som nr 595. Begynnelseorden är visserligen 
något annorlunda: ”Förgäves all vår omsorg är och allt vad vi 

bedriver, om inte Gud är med oss där, om han ej framgång 
giver.” Den har alltså blivit bearbetad, som många andra 
psalmer, men det har skett med Britt G. Hallqvists varsamma 
hand, och hon har sett till man alltjämt hör en äkta psalmton 
ljuda i den.

Av psalmbokens författarregister ser man att ytterligare 
fem psalmer har anknytning till Dahl; han verkar ha varit 
fl itig med att bearbeta andras texter. Åtminstone fyra av 
dem bör ha ingått i hans psalmboksförslag av år 1807. Från 
en till namnet okänd svensk författare hade han funnit en 
text som målar Jesu intåg i Jerusalem och det som väntar 
frälsaren där efter palmsöndagens hyllning. Den synes ha 
varit införd redan i förslaget till psalmbok som utkom 1793 
och till vilket Dahl var en av tillskyndarna. Det är dock en 
avsevärt avkortad och kraftigt bearbetad version av psalmen 
som nu fått nr 446 i psalmboken; den börjar ”Dig, min Jesus, 
nu jag skådar”. Även nr 534 ”Allt är redo! Lyssna alla”, som 
J. A. Hellström bearbetade till den nuvarande psalmboken, 
anges gå tillbaka på en okänd svensk författare. Men man 
anar att dess angelägna maning att ta vara på nådens timme 
innan dörren stängs är något som Dahl ville ge vidare. ”Nu är 
salighetens dag,/känn din Faders hjärtelag./Bäva att den nåd 
förskjuta,/ som ännu dig bjuds att njuta” sjöng man i 1937 
års psalmbok med Dahls egen formulering (nr 256 där). Man 
kan ana att Dahl hade funnit en själsfrände i en gammal tysk 
mystiker, som tog sig namnet Angelus Silesius (1624-1677). 
En av dennes psalmer hade introducerats i vårt land 1765 
av riksrådet G. A. Hiärne, och i den mötte Dahl en stark 
”innerlighet i det religiösa känslolivet”3 som bör ha tilltalat 
honom. Ett av denne mystikers alster knöt Dahl till sina 
Psalmer, och den fi nns kvar ännu i den senaste psalmboken 
och får anses som mycket användbar, om än psalmen är rejält 
och förtjänstfullt bearbetad som nr 242: ”Jag vill dig, Gud, 
med glädje prisa.”     

Man kan ana att det fanns personliga skäl till att Dahl i sina 
Psalmer hade med den nuvarande sv. ps. 547: Olof Kolmodins 
hjärtefromma, uppfordrande och samtidigt innerliga ”Vart fl yr 
jag för Gud”. Så bidrog han till att den kommit att höra till vår 
psalmskatt. Dahls styvmor från det att han var i fyraårsåldern 
var nämligen Kolmodins dotter Helena Elisabet.4 Genom 
henne kom ett innerligt stråk av herrnhutisk fromhet från Flo 
till Saleby. Det herrnhutiska draget spåras även i den psalm 
som Dahl bearbetade under sitt sista levnadsår, nämligen den 

Västgötar i psalmboken - VII
”Om här vår själ ej lyftes fri till det som evigt bliver…”
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förr obligatoriska långfredagspsalmen ”Skåder, skåder nu här 
alle”. De gamla imperativformarna fanns kvar ännu i 1937 års 
psalmbok, men efter J. A. Hellströms bearbetning börjar den 
nuvarande sv. ps. 142 med ”Skåda, skåda nu här alla”.

Christopher Dahl växte alltså upp i Saleby prästgård en 
mil söder om Lidköping. Där hade hans far, som faktiskt bar 
samma namn – liksom också sin far! – blivit installerad som 
kyrkoherde 1757, ett år före sonen Christophers födelse. Han 
var präst i tredje generationen av en släkt som härstammade 
från guldsmeden Christopher i Skara, verksam där på 1500-
talet. Man har alltså här att göra med en västgötsk prästsläkt 
som gjorde sig bemärkt i vida kretsar. Christopher Dahls far 
blev magister i Uppsala 1743, samma år som han prästvigdes i 
Skara. Han verkade ett antal år som tredje predikant i Varnhem, 
innan han 1757 fl yttade in i Saleby prästgård. Han utnämndes 
till prost 1771, samma år som han hastigt drabbades av ”invärtes 
slag” i Skara och dog där efter en vecka. Med herdaminnets 
lakoniska språk heter det att ”liket fördes hem till Saleby. 
Boet uppgafs till hans kreditorer.”5 Han var också känd för 
en innerlig religiositet. På den tiden var Saleby prästgård en 
samlingspunkt för västgötsk väckelse, som först bar herrnhutisk 
prägel och sedermera kom att ta emot swedenborgsk påverkan. 
Då det kommit till konsistoriets kännedom om att man höll 
religiösa sammankomster i prästgården, fi ck kyrkoherden 1763 
en erinran om stor försiktighet, för att man inte skulle råka 
i konfl ikt med konventikelplakatet. De båda äldsta sönerna 
i äktenskapet med Johanna Helena Enegren – Erik, f. 1749, 
och Anders, f. 1751 - föddes i Varnhem. I kyrkoherdens andra 
äktenskap med Helena Kolmodin föddes 1766 hans fjärde son 
– Olof - som valde att bära moderns släktnamn.6 

Christopher Dahls bröder gjorde intressanta karriärer. 
Om Erik Dahl (1749-1809) citerar J. A. Warholm att han 
”utmärkte sig redan i första läroåren och sedan allt ständigt för 
qvickt snille och stor arbetsamhet”. Han gjorde sig känd för 
en ovanlig färdighet att bruka hebreiska, grekiska och latinska 
språken i såväl bunden som obunden form. Av ekonomiska 
skäl kunde han inte bedriva högre studier vid akademin utan 
gick redan vid 23 års ålder in på prästbanan. Han blev dock 
sedermera promoverad till teol. dr år 1801. Som sluttjänst 
i stiftet utnämndes han till kyrkoherde i Skövde 1793 och 
prost i Billings kontrakt 1800. Han försökte sig också som 
psalmdiktare, och ett par av hans alster infl öt i broderns 
Psalmer 1807.7  

Anders Dahl (1751-1789) valde en annan studiegång än 
sina bröder, men den låg i tiden. Han har betecknats som en 
av ”Linnés fl itigaste och mest entusiastiska lärjungar”. 8 Raskt 
skaffade sig Dahl grundliga kunskaper i naturalhistoriens 
olika delar, och det omvittnades bland kännare att han hade 
samlat ett osedvanligt stort herbarium. Han disputerade 
för Linné i Uppsala och fi ck sedan förmånen att sköta den 
botaniska trädgården i Kristinedal utanför Alingsås, i tjänst 
hos en annan västgötsk Linnélärjunge, kulturmecenaten 
Claes Alströmer.9 Denne lät Dahl göra insamlingsresor i 
Europa; under en som gick till Tyskland belönades han för ett 
framlagt arbete med hedersdoktorat i Kiel. Alströmer hjälpte 
honom att kunna överlämna en naturalhistorisk samling till 
Åbo universitet, bland annat ett herbarium med cirka 6000 
växter. Detta beredde vägen för honom att utnämnas till en 
tjänst som ”botanices demonstrator och med. adjunkt” i Åbo. 
Vistelsen där blev tyvärr kortvarig, eftersom han rycktes bort 
av en ”slemfeber” 1789, 38 år gammal.

När Linnés arvingar bjöd ut dennes berömda herbarium till 
försäljning engagerade Dahl sig starkt, men förgäves, för att 
bevara det i Sverige. Dahl hade utforskat fl oran i sin hembygd 
och fi ck en postumt tryckt uppsats utgiven 1790 med titeln 

”Horologium Florae omkring Skara”. I kamratkretsar kallades 
han ”lurviga Dahlen” för sitt yviga hårs skull, och detta 
föranledde K. P. Thunberg att uppkalla en då nyupptäckt 
hårig växt från Godahoppsudden efter honom, men en spansk 
botanist hade redan hunnit före och använt namnet Dahlia 
om det släkte som alltjämt bär denne västgötes namn. 

Halvbrodern Olof Kolmodin (1766-1845), som alltså hette 
likadant som sin morfar, kyrkoherden i Flo, kom att avancera 
så långt i Uppsala, att han blev innehavare av den prestigefyllda 
tjänsten som professor Skytteanus.10

Christopher Dahl själv gjorde också en intressant akademisk 
karriär.11 Efter sedvanliga studier i Skara kom han till Uppsala 
1775. Som den rätt fattige student han var gällde det skaffa 
sig försörjning. Han fi ck möjlighet att efter prästvigning 1782 
bli skvadronspredikant vid Nylands och Tavastehus läns dra-
gonregemente 1783 och bli utnämnd till hovpredikant 1786. 
Men redan 1784 blev han docent i romersk vältalighet 1784, 
och endast sex år senare blev han professor i grekiska. Hans 
läroböcker i latinsk och grekisk språklära liksom en grekisk 
läsebok användes fl itigt i landets skolor under fram till mit-
ten av 1800-talet. Med professuren följde uppgiften att vara 
kyrkoherde i prebendepastoratet Uppsala-Näs från 1796. Han 
blev teol. dr 1800 och fungerade som universitetets rektor vi 
tre tillfällen, 1792, 1801 och 1808. Man vågar nog påstå att han 
hade god hjälp av att ha beskydd av den från Paris inkallade 
universitetskanslern, skalden Gustav Filip Creutz. 

Christopher Dahl ingick 1787 äktenskap med Helena Mar-
gareta Noring (1763-1823), dotter till en handlare i Uppsala. 
Det var allmänt känt i Uppsala att livet i Dahls hem stördes 
av mörka moln och han omnämns ofta som ”den olycklige 
Dahl” på grund av att hans hustru var nyckfull, nöjeslysten 
och slösaktig. Hon fl yttade under makens sista levnadsår till 
Stockholm med sina döttrar, vilket ruinerade Dahl som blev 
tvungen att sälja sin gård. Hans ekonomiska läge fortsatte att 
vara så ansträngt, att nådårsinkomsterna efter hans död fi ck lov 
att användas för att täcka skulderna. Christopher Dahl avled i 
Uppsala-Näs prästgård 1809 vid 51 års ålder.

Christopher Dahl förenade i sin person mötet mellan det 

Saleby gamla kyrka
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Ett gott möte i Varnhem

Det bästa årsmöte vi har haft! Något i den stilen var mitt spon-
tana uttryck när vi lämnade Varnhemsgården den 24 april på 
eftermiddagen. Kanske var det därför som vår ordförande – det 
var nog till honom jag fällde mitt omdöme - bad mig berätta 
lite från vårt årsmöte som hölls en ljuvligt skön vårdag i den 
fi na klosterbyn. Där anar man verkligen historiens vingslag. 
Det är en plats för andlig kultur av bästa märke. Att vi möttes 
i den miljön för tredje året i rad kändes bara uppfriskande.

Vi menade att det blev en god uppslutning i Varnhem, när vi 
dagen före räknade med drygt 80 anmälda. Men tänker man 
efter, så var det inte ens 10% av våra medlemmar som mötte 
upp. Därför bör alla som av olika skäl inte hade möjlighet att 
vara med i Varnhem få veta något om vad vi fi ck uppleva. Säll-
skapets medlemmar bor ju inte bara innanför de geografi ska 
gränserna för Skara stift. Avstånd verkar dock inte avskräcka, 
om man verkligen vill vara med. En av de första jag kom i 
samspråk med på morgonen hade rest ända från Härkeberga i 
Uppland, och nästan lika lång väg till Varnhem var det väl för 
ett par från Enebyberg. De fl esta deltagarna hade dock kommit 
från skilda platser i Västergötland.

Varnhems klosterkyrka är i mångas tycke den skönaste 
helgedomen i vår provins, och i år minns man den man som 
runt 1250 lät bekosta de höga valven i kyrkans mittskepp. Man 
räknar ju med att Birger jarl föddes år 1210, och det är hans 
gravplats som kommer i blickfältet när man träder in i kyrkan. 
Vi samlades till en inledande morgonbön; den var inspirerad 
av tidegärden och gick alltså väl i stil med kyrkans tradition 
från cisterciensermunkarnas tid. Markus Hagberg, som sitter 
med i sällskapets styrelse, får väl kallas pastor loci i Varnhem och 
var därför väl skickad att leda bönen. 

Varnhemsgården är ett väl fungerande församlingshem ett 
hundratal meter från klosterkyrkan, och där uppstod snart ett 
förväntansfullt sorl när man upptäckte bekanta i kön eller med 
sin kaffekopp sökte sig till en lämplig plats i samlingssalen för 
att kunna talas vid en stund, innan det var dags för de aviserade 
föreläsningarna. För serveringen svarade i år Götala herrgård 
i grannskapet. Bara det namnet vittnar om att här i bygden 
samlades en gång ”alla göters ting”. Det praktiska med anmälan, 
betalning m.m. sköttes som vanligt av vår duktiga kassör och 
allt i allo Margareta Jansson tillsammans med Anita Hammar, en 
gång prästfru i Varnhem. Vår ordförande Johnny Hagberg hade 
dukat upp ett aptitretande bokbord, och i samband med hans 
välkomstord till mötet bjöd han ut ett par böcker alldeles gratis, 
väl vetande att sådant sätter fart på försäljningen. Ur sällskapets 
produktion såldes det denna dag böcker för 5.800 kr.  

Dagens första gäst var fi l. dr Martin Berntson från Göteborg, 
som medverkat i boken om biskop Magnus Haraldsson. På ett 
mycket engagerat sätt och i rappa ordvändningar med trevligt 
göteborgskt idiom tog han oss med till en turbulent period 
under sent 1400-tal och begynnande 1500-tal. Det gällde i vårt 
land skiftet till en starkare furstemakt under kung Gustav I och 
på det kyrkliga fältet reformationens inbrott. I Västergötland 
var det under några veckor i april 1529 fullt uppror, och vad 
som hände i orter som Larv och Broddetorp skildrades livfullt. 
Resningen syntes ha stöd i olika samhällsgrupper och även 
utanför landskapet, men kungens skickliga motdrag dämpade 
egentligen samtliga grupper utom de båda västgötaherrar som 
kom att framstå som syndabockar och därför tvingades att gå i 
landsfl ykt för att rädda livet. Dessa var Ture Jönsson Tre Rosor, 
lagman och rikshovmästare, och biskop Magnus Haraldsson, 
som året före hade fått kröna kungen. Föreläsaren gjorde till 

humana och den kristna.1 Ha tillvann sig ”den studerande 
ungdomens kärlek och vördnad”, säger E. Liedholm i sin 
biografi .13 Han bars av en innerlig, vekt svärmisk fromhet 
som säkerligen färgats av barndomsmiljön i Saleby prästgård. 
Samtidigt fanns det hos honom ett klart rationaliserande drag, 
vilket föranledde hans landsman A. A. Afzelius att kalla Dahl för 
”skara-swedenborgare”. Men samme sagesman omvittnade att 
man såg upp till honom ”såsom till en siare eller ett helgon”. 
Av ingen mindre än J. O. Wallin fi ck han detta erkännande för 
sin talekonst diktarådra: ”Man trodde sig höra en Profet, som, 
invigd i högre världars hemligheter sänkte rösten för att tala 
med jordens okunniga barn.” 

Nog förelåg det en poetisk släktskap mellan den skald som 
blivit beröms som Davidsharpan i Norden och hans lärare 
Christopher Dahl. Man märker den höga psalmtonen och det 
starka evighetshoppet som är dalkarlen Wallins kännemärke 
även hos västgöten Dahl, inte minst i den sista strofen av hans 
förut behandlade psalm: Ack. lär oss, Gud, med fröjd och fl it/ Ditt 
rike först att söka,/ Upplyfta våra hjärtan dit/ och där vårt goda 
öka,/ Att vi må se/ I väl och ve/ Ditt ljus alltmera dagar/ Och sist 
med frid/ Till evig frid/ I dina hyddor tagas. (Sv. ps. 500: 5 i 1937 
års psalmbok)

Lennart Nordquist
________________________________ 

1. Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 31.
2. A.a, sid.30.
3. Nordisk familjebok, fjärde uppl, band 1, Malmö 1951, spalt 535.
4. Skara stifts herdaminne af Joh. W. Warholm, del 1-2, 1871-72 
nytryck Munkedal, 1984, del 1 sid. 138. I den föregående artikeln i 
denna serie, om Olof Kolmodin, har jag felaktigt påstått att denne 
var Ch. Dahls morfar, som uppges i Olof Henricsson, Att färdas mot 
brunnar, Skara 1971, sid. 30.
5. A.a., del 1 sid. 137.
6. Personuppgifterna har hämtats från Svenskt biografi skt lexikon, del 
IX, Stockholm 1931, biografi sk artikel om Christopher Dahl av 
E. Liedgren, sid. 546 ff. samt från Skara stifts herdaminne af  Joh. 
W. Warholm, del 1-2, 1871-72 nytryck Munkedal, 1984, del 1 sid. 
137 f.
7. Skara stifts herdaminne af Joh. W. Warholm, del 1-2, 1871-72 
nytryck Munkedal, 1984, del 2 sid. 275f., samt Svenskt biografi skt 
lexikon, del IX, Stockholm 1931, biografi sk artikel om Eric Dahl 
av E. Liedgren, sid. 546.
8. Svenskt biografi skt lexikon, del IX, Stockholm 1931, biografi sk 
artikel om Anders Dahl av S. Birger, sid. 548 ff.
9. Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden, Södertälje 
1989, sid. 270 f.
10. Nationalencyklopedin, Brepols Belgien 1993, band 11 sid. 181 
släktartikeln “Kolmodin”.
11. Svenskt biografi skt lexikon, del IX, Stockholm 1931, biografi sk 
artikel om Christopher Dahl av E. Liedgren, sid. 551 ff.
12. Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 30. 
13. Svenskt biografi skt lexikon, del IX, Stockholm 1931.

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

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

Böcker om medeltiden

www.skarastiftshistoriska.nu
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sist en fi n sammanfattning av ett spännande ämne, som gav 
oss nyttiga inblickar mot en tid, som kanske kan belysa sådant 
som sker i vår egen nutid.  

Näste talare hade en gemytlig skånsk diktion och gjorde 
stor succé hos auditoriet genom sitt sätt att presentera något 
så udda som en latinsk handbok för kyrkliga handlingar under 
sen medeltid. Hade den kommunalman i Skara, som en gång 
undrade varför man skulle visa intresse för en bok som hörde 
hemma så långt borta som i Hemsjö, haft tillfälle att lyssna till 
docenten Christer Pahlmblad från Lund, så hade han insett 
att den handskriften är en av de verkliga skatter som sedan 
lång tid förvaras i Skara. Det är värdefullt att den nu ska kunna 
presenteras för en vidare läsekrets genom att den kommer i 
bokform, en faksimilutgåva som det heter, alltså en fotogra-
fi skt återgiven version i likhet med några andra rariteter som 
sällskapet har fått hjälpa till att ge ut. Nu kunde utgivaren med 
vackra bilder ge prov på vad en medeltida skrivare i Skara med 
sköna bokstäver i rött och svart hade präntat på pergament. Vi 
lärde oss att det röda är rubriktexten, som gett namn åt böckers 
och tidningars rubriker. Men i Hemsjömanualet, som detta verk 
kallas, är den röda texten anvisningar för prästen och den svarta 
återger de ord som skulle läsas vid exempelvis ett dop eller 
ett sockenbud, dvs. ett sjukbesök i ett hem. Skrivaren har lagt 
stor omsorg vid den typografi ska formen, så att ett uppslag i 
boken ger ett vackert intryck. Så har han också, efter slutad 
möda, varit så nöjd med sitt verk, att hans slutord blev den 
här versen: Explicit hoc totum. Infunde, da mihi potum. (I svensk 
tolkning: Nu är det hela slut. Häll i, ge mig att dricka!) Den 
slutklämmen i Christer Pahlmblads berättelse väckte allmänt 
jubel bland åhörarna. 

Den tredje föreläsaren höll också god klass. Martin Giertz bor 
sedan ett antal år i Torpa prästgård vid Sommens strand i södra 
Östergötland, hans barndomshem en gång på 1940-talet. Han 
gav förra året ut boken Svenska prästgårdar med siktet inställt 
på att erinra om kulturarv, trädgårdar och byggnadsvård. I rask 
takt säljs prästgårdarna ut, så att man faktiskt måste tala om 
”mordet på prästgården” menar Giertz. Därför gäller det att 

rädda vad som räddas kan. Han har rest runt i riket och kan 
tala för denna sak, med ett vackert fotomaterial, med härliga 
berättelser om livet förr i svenska prästgårdar och med djupa 
källstudier om prästens hus och jord. Det var just den jord som 
socknen en gång samlat och donerat för att underhålla socknens 
kyrka och dess präst som föreläsningen främst handlade om. 
Martin Giertz lyckades hålla intresset upp hos de församlade 
ända till slutet på dagens gedigna möte. Det har kläckts en idé 
om att dokumentera stiftets prästgårdar i bokform, och för 
detta projekt torde man glädjande nog kunna få räkna med 
vår föreläsare som primus motor.

Innan Martin Giertz fi ck komma till orda hade nämligen säll-
skapets årsmötesförhandlingar hållits. Där valdes Johnny Hag-
berg att leda förhandlingarna med Henry Gerenmark som vice 
mötesordförande. Årsmötet fi ck ta del av verksamhetsberättelse 
och ekonomisk redogörelse för det gångna året, sådant som 
redan presenterats i förra medlemsbladet. Revisorerna hade 
granskat förvaltningen och kunde tillstyrka den ansvarsfrihet 
som årsmötet beviljade. Styrelsens sammansättning ändrades 
inte. Även om valberedningen hade haft en ganska lätt uppgift 
den här gången, så skedde där den största förändringen, då 
två nya ledamöter valdes in – kontraktsprosten Carl Sjögren i 
Ulricehamn och prosten Jan Kesker i Alingsås – medan prosten 
Bengt Larsson i Skövde alltjämt är sammankallande. Johnny 
Hagberg kunde slutligen redogöra för den kommande och 
planerade bokutgivningen, och då nämndes ett tiotal verk, av 
vilka något redan utkommit då denna berättelse kan läsas. 

För all den omsorg och oförtröttliga energi som vår ord-
förande Johnny Hagberg på många sätt har visat blev han 
avtackad i varma ordalag och med en blomstergåva, samt med 
en synnerligen varm applåd från det talrika auditoriet. 

Man törs nog påstå att det var en skara nöjda deltagare, som 
försedda med mer eller mindre fylliga boktravar kunde åter-
vända hem. Se, det blev verkligen ett gott möte i Varnhem!

Lennart Nordquist
  

Ibland kan det bli roligare än det kanske var tänkt. Detta an-
slag fi nns på ett elskåp i anslutning till Norra Lundby kyrka. 
Naturligtvis vill varje församling ha både kyrko- och guds-
tjänstbesök, men det hindrar inte att man många gånger som 
besökare möts av stängda kyrkor. Sverige är fortfarande på 
många sätt de stängda kyrkornas land. Bilden togs av Sture 
Björnson.
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I sitt herdaminne uppger Warholm stundom tryckta källor till 
prästbiografi erna. Så icke till den om prosten Gunnar Bergi-
nus (1589-1661) i Skövde, som förekommer på sidorna 267 
till 269 i herdaminnets andra del. Här förefaller Warholm dock 
delvis ha utnyttjat en lång biografi sk artikel i den mångsi-
dige publicisten Carl Christoffer Gjörwells (1731-1811) pe-
riodicum Den Swänska Mercurius 1758: Maj s 1337-41. Ar-
tikeln skrevs av Andreas Bidberg (1698-1768), som år 1740 
tillträdde kyrkoherdetjänsten i Skölvene (Warholm II:529). 
Denne tycks i övrigt inte ha gått till eftervärlden i tryck. Men 
i Stifts- och landsbibliotekets i Skara rikhaltiga handskrifts-
samling ligger femton ”enfaldiga” passionspredikningar, som 
”Then Christeliga Skölfwenäs församling” uppbyggdes med 
1743 och 1747 ”af dess ringa kyrckioherde”.

I sin artikel om Bergin använde Bidberg till viss del en av-
skrift av Bergins egenhändiga dagbok från studieåren på kon-
tinenten. Den förmedlades Bidberg av Bergins sonson Gun-
nar Bergin [d y] (1680-1738), som var Bidbergs föregångare 
på tjänsten i Skölvene 1718-1738 (Warholm II:528 f).

”Min Herre (*),
Som min Herre behagat i sin Swenska Mercurius för den 

lärda wärlden bland andra curieuse och interessante saker 
uptäcka och recensera åtskilliga förnäma, lärda och förtjenta 
mäns Biographier, så har jag icke underlåta bordt min Herre 
hörsammast öfwersända följande lefnads beskrifning öfwer en 
berömlig Prästman i wår Westgötha Nation, som i förra se-
culo i Herranom afsomnade, hwilken lämnat efter sig många 
berömmeliga Familier, som ännu fl orera, förhoppandes min 
Herre täckes wara så gunstig och låta detta i sin Mercurio wid 
tilfälle infl yta. 

Det är framledne Prosten Magister Gunnar Bergin i 
Sköfde Stad. Han war född af hederligit Prästefolk i Berg-
hems Prästegård i Marks Härad 1589, der hans Fader Herr 
Erich war Kyrkoherde ; Modren Hustru Elisabeth Kyrkoher-
dens Herr Gunnars Dotter i Sätila.    

Sedan han hemma i landet wäl studerat, reste han d. 30 Aug. 
1609 i Herrans namn utomlands til de utlänska Academier 
och först til Greifswald, der han d. 5 Oct. samma år dispute-
rade under Professoren Mag. Johannis Trygopheri1 präsidio 
de defi nitione Logices och andra gången d. 24 Jan. 1610 under 
samma Präside de Motu & Quiete. Den 3 Sept. 1613 reste han 
til den namnkunniga Academien i Wittenberg2 och derstä-
des efter afl agt berömmeligit prof och examen tog Gradum 
Magisterii tillika med 34 Candidater, ibland hwilka han war 
den 15, af Professoren och då warande Promotor Doctoren 
Rodio3. 

Han biwistade sedermera åtskilliga Tyska Academier, såsom 
Rostock, Leipsig, Giessen, Helmstadt och åter Greifswald, 
och på alla ställen hade den förmån, at profi tera af många 
stora, lärda och i Historia Litteraria namnkunniga mäns um-
gänge, såsom Schlüsselburgius4, Fridericus Balduinus5, Wein-
ius, Leonhardus Hutterus6, Helfricus Ulricus Hunnius7, Wol-
marius, Bartholdus Krakewitz8, David Rungius9, Joachimus 
Stephanus10 och många fl era, som alla med sin egen hand i 
hans Diario eller Resebok honom hedrade med sina märke-
liga Moraler. 

Ibland annat är det märwärdigt, at då han kom til Stock-
holm 1615, har äfwen den stora och wida namnkunniga 
Riks-Cancelleren Herr Grefwe Axel Oxenstierna d. 15 Maj 
förenämde år med egen hand honom hedrat i des Diario 
med denna Morale af Comico:
      Ita vita est hominum, quasi cum ludas tesseris,
      Si illud quod est maxime opus jactu, non cadit,
      Illud quod cedidit forte, id arte tu corrigas.
     Hwarunder äfwen den bekanta och lärda Doctor Johan 
Messenius skrifwit af Seneca samma tid:
      Vita sine Litteris mors est,
      Et vivi hominis sepultura.11

När han nu war hemkommen, som en mogen och myck-
et lärd man, som förbemält är 1615, blef han 1620 Rector 
Scholä i då warande Skara Cathedral Schola och samma år 
gifte sig med Jungfru Anna Molithäa, Superintendentens 
Mag. Matthiä Marci dotter i Mariestad. Ordinerades til Präst 
år 1621 af Biskopen i Skara Sveno Svenonis, och sedan han 
med mycken nit, arbetsamhet och ungdomens märkeliga up-
byggelse detta Rectors ämbetet hade berömmeligen förestådt 
i 7 år, blef han befordrad til Prost och Kyrkoherde i Sköfde 
Stad, jämte tilhörige Contract. 

Han hade med denna sin hustru många berömmeliga och 
hederliga Barn, af hwilka många berömmeliga Familier äro 
utslächtade. Såsom den älsta dotren Elisabeth war gift med 
Biskopen i Skara Mag. Anders Omoenius. Hon är en Stam-
Moder til en del här i Westergötland och annorstädes i Riket 
hederliga slägter, såsom Victoriner, Odhelier, Silvier, Rhyde-
nier, Noringar, Daliner, Broddar etc. Andra Dotren Christina 
blef gift med en Offi cerare, wid namn Jon Larsson, som seder-
mera af höga Öfwerheten blef Adlad och kallad Biörnberg12. 
Hon är en Stammoder til denna widlyftiga ännu fl orerande 
Familien. Den tredie dottren blef gift med Pastor Mag. Abel 
Abelin i Warnhem, Stammoder til Abelinerne. Den fjerde 
Dotren Maria blef gift med Biskopens Doctor Jonä Magni 
Wexionii i Skara Son, Lector wid det då nyligen tilförene 
inrättade Gymnasium derstädes Magister Jonas Salanus, och 

Skövde-prosten Gunnar Bergins biografi 
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sedermera efter hans död gift med Gref Torstensons Lagman 
öfwer des Grefskap i Roslagen Herr Petter Rigman, utan 
arfwingar. Den femte Dotren blef gift med Lectoren i Skara 
Mag. Jon Brink, war designatus Pastor i Larf, dog emedlertid. 
Den sjette och yngsta dotren blef gift med Lectoren Mag. 
Hans Rhydelius sedan Pastor i stora Wånga. Hon är en Stam-
moder til framledne Prostens i Källby Herr Pehr Undenii 
afkommande. 

Denna Saliga Mannen hade ock wakra Söner,13 bland hwil-
ka en Son benämd Matts blef gift med en rik Rådmans Dot-
ter i Skara; reste sedan utomlands, besökte Rom, och kom 
i Tjenst wid Kejserliga Armeen, der han avancerade til des 
han wardt Öfwerste för et Käjserligit Regemente och blef af 
Hans Käjserliga Maj:t adlad och kallad Bergenfelt; lefde 1708. 
En Son Johan Bergin blef Pastor här i Skölfwenäs 1679 och 
dödde 1717, lemnade efter sig Pastoratet til sin Son Gunnar 
Bergin min företrädare, död 1738. 

Prosten Mag. Gunnar Bergin blef änkling d. 20 Apr. 1644, 
men 1649 gifte han sig igen med en Adels Jungfru benämd 
Margareta Lenck utan arfwingar. Och sedan denna beröm-
meliga Mannen hade Sköfde Pastorat och Probsteri med al 
heder och beröm föreståt i 33 år, afsomnade han den 11 Fe-
bruarii 1661 på en måndag, sedan han dagen tilförene hade 
i Sköfdes Stads Kyrka hållit en märkelig Prädikan om Arbe-
tarena i Wingården, på sit 72 ålders år. Begrofs af Biskopen 
Mag. Hans Kempe. Liktexten war Esaiä 57: 1, 2. Hans Cont-
refait med båda hustrurna och alla barnen står ännu på högra 
sidan i Choret mot fenstret i Sköfde Stads Kyrka14. Si så blir 
deras åminnelse, som redeliga för sig wandrat hafwa, i ewig 
wälsignelse!

At detta är sant, som jag af Sal. Herr Prostens egenhändiga, 
och des Sonesons Sal. Herr Kyrkoherdens Gunnar Bergins 
min Antesessors Continuerade Journal afcopierat, kan jag på 
mit samwete betyga, som med al högagtning har den äran 
framgent lefwa
Min Herres
Skölfwenäs Prästegård,
     d. 5 Maj 1758.
hörsamste tjenare
And. Bidberg.
Pastor i Skölfwenäs.
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
(*) Detta Brefwet införes med nöje.”
- - - - -
1. Johannes Trygophorus (1580-1626) tycks ha varit professor i his-
toria vid universitetet i Greifswald. I den svenska databasen Libris 
fi nner man en enda dissertation med honom som preses. Den är 
daterad 27/1 1616 och försvarad av Andreas Johannis Prytz (1590-
1655). Denne blev med tiden biskop i Linköping och upphovsman 
till bl a ett fl ertal publicerade likpredikningar, men dessförinnan 
även till ”En lustigh comoedia” inte bara om ”Olof Skottkonung” 
1620 utan också om Gustav Vasa, tryckt en första gång 1622.
2. ”Gunnarus Erici Berghius Suecus” skrevs in vid universitetet i 
Wittenberg 30/10 1613 och tog magisterexamen där 20/9 1614 
(Callmer, C, Svenska studenter i Wittenberg, Sthlm 1976, s 66).
3. Ambrosius R(h)odius, även Rhode (1577-1633), var professor i bl a 
matematik i Wittenberg.
4. Från år 1594 var Konrad Schlüsselburg (1543-1619) ”Oberpfar-
rer”, d v s prost eller pastor primarius, i Stralsund. Hans viktigaste 
arbete torde vara ”Catalogi haereticorum” i 13 band 1597-1601.
5. Friedrich Balduin (1575-1627) var professor i Wittenberg vid teo-
logiska fakulteten alltifrån 1604 till sin död. 
6. Även Leonhard Hutter (1563-1616) var professor i teologi i Wit-
tenberg. Han publicerade ett fl ertal böcker inom dogmatik. Delar 
av dem översattes till svenska, t ex ”Bacchi fäst, fi rad i hedendomen, 
efterapad i christenheten och bestraffad af Leonh. Huttero”, tol-

kad 1764 av den blivande men kortvarige Västeråsbispen Eric Wal-
ler (1732-1811), samt ett ”Sammandrag af tros-artiklarna utur den 
Heliga Skrift och de Symboliska böckerna”, tytt av Erik Malmborg 
(1808-1891) så sent som 1845. Malmborg blev sedermera prost i 
sörmländska Hölö. 
7. Vid denna tid var Helfrich Ulrich Hunnius (1583-1636) professor 
i juridik i Gießen. Det sägs om honom att han under trettioåriga 
kriget ”fl oh vor den Schweden nach Köln”.
8. Barthold von Krakewitz (1582-1642) var professor i teologi i Gre-
ifswald och ”Generalsuperintendent” i Pommern. 
9. Vem Bergin och Bidberg avsåg med ”David Rungius” är nå-
got oklart. En David Rungius eller Runge (1564-1604) fi ck förvisso 
en bastant exegetisk lunta tryckt i ”Witebergæ” 1614, men detta 
skedde alltså postumt. 
10. Joachim Stephani (1544-1623) var professor i juridik i Greifswald. 
Gatan Stephanistraße är där uppkallad efter honom.
11. Mänskolivet är liksom ett spel med tärningar:
    Om det som du mest behöver inte faller ut,
    Bör du själv rätta till det som ödet gav.
     ...
    Ett liv utan lärdom är döden,
    Och en levande mänskas begravning.
(Till svenska tacknämligt av Jörgen Secher, Uppsala). 
12. I ”Den Swenska Mercurius” 1758:Aug s 155-58 hittar man ett 
tillägg till uppgifterna om Björnberg insänt av historikern Anders 
Anton von Stiernman (1695-1767).   
13. Förutom här av Bidberg redovisade söner, hade Bergin ytter-
ligare två, varav en defi nitivt inte var ”vacker”: Erik (1632-1661). 
Han blev nämligen halshuggen efter att ha dräpt brodern Daniel 
(1635-1660). Därom kan den intresserade läsa först i Warholm 
II:268 och sedan hos Skövde-historiografen par préférance Gun-
nar Linde (1914-1998) i dennes ”Staden Skövde 1400 till 1759”, 
Skövde 1971, s 100-104. 
14. Warholm poängterar att Bergins ”epitaphium fanns i Sköfde 
kyrka till dess det 1757 blef lågornas rof.” Warholm drabbas då av ett 
minnes- eller tryckfel. Storbranden i Skövde rasade 11-12/9 1759 
och förstörde bl a kyrkan med de fl esta inventarier.

P Räf,

som förutom biblioteksdatabasen Libris exploaterat de stöddiga 
tyska uppslagsverken:
Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Aufl . Freiburg im Breisgau 
1957-68,
Neue deutsche Biographie. Berlin 1953-, och
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 3. Aufl . Tübingen 
1956-62
 --- hart när livsfarligt tillgängliga i Skara stifts- o landsbiblioteks 
välförsedda forskaravdelning på dess högsta stege ---
men som med varm hand överlåter Bergins rikliga avkomma till 
hugade släktforskare.
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Lördagen den 4 september 
9.15 Morgonmässa  Domprosten Anders Alberius 
10.00 Pilgrimen då och nu  Pilgrimsvandraren och f. yrkes-
vägledaren  Kirsti Appeby, Skara 11.00 Pilgrimsmål Skara  
Pilgrimsprästen Agne Josefsson, Skara.  
12.00 Workshop-timme.  Möt några som vandrat bland an-
nat till  Santiago di Compostela, gör din egen stav,  begrun-
da pilgrimens sju nyckelord, kolla in  lederna kring Skara, 
gör en pilgrimssymbol,  med mera. 
13.00  Vägen inåt är den längsta  Författaren Christine Fal-
kenland, Göteborg.
14.00 Medeltidens heliga platser  Forskaren Stina Fallberg 
Sundmark, Uppsala. 
15.00 Ett liv i enkelhet  Skolprästen Olivér Joób, Hjo folk-
högskola. 
16.00 Pilgrim i skapelsen  Trädgårdsmästaren Simon Irvine, 
Mölndal.
17.00  ”Själens tröst” – musik från  medeltidens Sydeuropa  
Vokalensemblen Gemma. Varje hel timme inleds med musik. 
Föredragen är ca 30 minuter och därefter ges tillfälle att 
samtala med föredragshållaren i Brynolfskoret. Det kommer 
att finnas utställningar och aktivitetshörnor i domkyrkan 
under hela dagen. Pilgrimsgården i Djäknestallet bakom 
Nya Biblioteket är öppen hela dagen, liksom ett pilgrims-
café i Nikolaigården.

Söndagen den 5 september 
11.00 Högmässa. Medeltidsdagarna i Skara med marknad 
och aktiviteter runt domkyrkan har öppet lördag kl 10-17 
och söndag 11-15. 
Spelet om Birger Jarl uppförs i Varnhem lördag kl 15 och 19 
och söndag kl 15. Se särskilda program.
Domkyrkans Dag arrangeras av:
Skara domkyrkoförsamling, Västergötlands Museum, Skara 
Medeltidsgille, Skara kommun/Kultur-och fritidsförvalt-
ningen och Stifts-och landsbiblioteket i Skara.

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 fri-
luftsgudstjänst 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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Svenska Kyrkan i Utlandet har som bekant en lång bak-
grundshistoria. I mer än hundra år har vår kyrka bedrivit en 
diakonalt inriktad verksamhet bland sjöfolk.  Ur denna s.k. 
”sjömansvård” har vår tids utlandskyrka vuxit fram. En kyrka 
för sjömän har blivit allas vår Utlandskyrka, SKUT.

Bengt Schantz har verkat som präst inom båda dessa ar-
betsområden. Det är därifrån han hämtar minnesbilder och 
berättelser i boken  Hemma i Främmande  Hamn,  vilken är 
under utgivning av Stiftshistoriska sällskapet och väntas bli 
färdig till hösten.

Boken innehåller berättelser om människor och livsöden, 
som författaren mött i utlandskyrkan, de fl esta från hans tid 
som sjömanspräst i London, Hull och Rotterdam under 
1950-talet, men också några från senare tid då han med sin 
hustru Marianne arbetade i turistkyrkan på Teneriffa. Dess-
utom förekommer några minnesbilder från Runö, den lilla 
ön i Estland, där han tillbringade sina första levnadsår.  

Färgstarka människoöden träder fram i dessa berättelser, 
såsom t.ex. den vandrande Vålnaden i Hull - den nersupne 
eldaren på s/s Hedda som kallades Docenten - den gamla 
Sjömansänkan som hade förlorat sin man, inte i heroisk kon-
vojfart på Atlanten utan i fyllan och villan i hamndockan - 
och den gamle Skepparn som gastkramades av sina minnen 
från kriget och som fi ck sin sista hamn i Puerto de la Cruz, 
korsets hamn. 

Det var en tacksam uppgift att vara sjömanspräst under 
efterkrigstidens expansiva sjöfartsår, berättar Bengt Schantz. 
Det rådde ett gott förhållande mellan kyrka och sjöfolk, ett 
ömsesidigt förtroende som hade byggts upp under decennier 
av närkontakt, inte minst under de ödesdigra krigsåren, då 
sjömansvården många gånger fi ck vara en hjälp i nöden. 

Så småningom breddades emellertid basen för verksamhe-
ten till att inte bara gälla sjöfolk utan även andra kategorier 
utlandssvenskar, i och med att turismen tog fart och svensk-
arna blev ett resande folk som aldrig förr.

Följden blev att den gamla benämningen ”sjömansvård” 
inte längre kändes relevant. Därför skedde ett viktigt namn-

byte år 1976, då Svenska kyrkans sjömansvård ändrade namn 
till Svenska kyrkan i utlandet, förkortat SKUT.

Boken tillägnas alla SKUT-vänner som i våra dagar möter 
sin kyrka i främmande land och inte minst alla dem som varit 
ett stöd för forna tiders Sjömansvård, genom kollekter, syför-
eningsarbete och förböner. 

Boken vill också vara ett äreminne över alla sjömän av den 
gamla sorten, som bemannat svenska fartyg på all världens 
hav och besökt sjömanskyrkor i all världens hamnar.

Den 1 maj 1782 kom 535 svenskar från Dagö i Estland till det 
som skulle bli Gammalsvenskby vid Dnjepr för att på order av 
kejsarinnan Katarina II hjälpa till att kolonisera den nyligen 
erövrade steppen. Så inleddes en svensk närvaro i Ukraina 
som fortfarande består. Ännu behärskar några personer den 
gammalsvenska som en gång talades på Dagö. De fl esta av 
dem är äldre och den säregna gammalsvenska kulturen håller 
sakta på att försvinna.

Men svenskan har inte spelat ut sin roll. I skolan i Zmi-
jivka lär sig idag ungdomar och äldre, både svenskättlingar 
och ukrainare, det svenska språket som fortsätter, fast på annat 
sätt än tidigare, att vara en del av livet i byn.

Karl-Erik Tysk, verksam som kyrkoherde i Ovansjö, har 
under fjorton år besökt byn och fortsätter i denna bok att 
berätta om denna by, som tycks ha en märklig dragningskraft 
på den som kommer dit, och om de människor som bor där. 
Han har tidigare publicerat två liknande dagböcker, Skym-
ningsland och Gryningsljus. I denna bok berättas om de besök 
som kungaparet gjorde i byn 2008. 

Boken ingår som nr 48 i sällskapets utgivning. Den omfat-
tar 112 sidor, rikt ill. och kostar 150 kr.

Kungsljus

Gammalsvenskby solar sig i glansen
   

Karl-Erik Tysk

På kyrktrappan efter gudstjänsten. Carl XVI Gustaf  tillsammans 
med församlingsbor. 
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Hur var det egentligen med magra och feta pastorat?
Nu för tiden är det inte så stora löneskillnader mellan kyr-
koherdetjänsterna i olika pastorat. Lönen för en komminister 
och en kyrkoherde skiljer sig inte heller så mycket. För 100 
år sedan, alltså 1910, inordnades prästtjänsterna i ett statligt 
lönesystem. Innan dess var förhållandena helt annorlunda och 
man kunde man verkligen tala om ”magra och feta pastorat”. 
Den indelningen hade i stor utsträckning att göra med bo-
ställets storlek och jordens beskaffenhet. Komministerlönerna 
låg i allmänhet långt efter vad en kyrkoherde hade. Kommi-
nistrarna skulle också, till skillnad mot kyrkoherdarna, själva 
svara för hus och byggnader.

Om vi vill ha en genomgång av hur förhållandens var i 
Skara stift före löneregleringen 1910 har vi god hjälp av kyr-
koherde Lars Laurells ”Matrikel över Skara stift från 1907” 
Laurell var då kyrkoherde i Segerstads pastorat (och kon-
traktsprost i Falköpings kontrakt), som omfattade socknarna 
Segerstad, Valtorp och Håkantorp. När han blev emeritus 
1923 införlivades Segerstads pastorat med Stenstorps. Laurells 
matrikel kom alltså ut tre år före den stora lönereformen. År 
1910 skildes prästens bostad från jordbruket. Innan dess hade 
prästen själv ansvaret för jordbruket, men nu fi ck arrendato-
rerna av prästgårdsjorden ta över det ansvaret.

1907 fanns det 124 pastorat i Skara stift, nu är det 56 styck-
en kvar, alltså mindre än hälften. Laurell rangordnar pastora-
ten efter kyrkoherdelönen. Först kom Skara, där domprosten 
hade en årslön på 7000 kronor, och därefter kom Fredsbergs 
pastorat med 6000 kronor och Vänersborgs med 5 940 kro-
nor. Kyrkoherden i Skånings Åsaka som var prebende till 
biskopen låg lägst med en årslön på 1 000 kronor. Den lö-
nen fi ck vice pastorn uppbära, medan biskopen hade sin lön 
från Brunsbo biskopsgård. Efter Skånings Åsaka hade Tiveds 
pastorat den minsta årslönen med 2 500 kronor och därnäst 
kom Leksberg med 2 565 kronor.

Komministerlönerna var enligt Laurell 2 000 kronor, oav-
sett pastoratets storlek.

Pastoraten var också indelade i tre klasser. Till första klas-
sen hörde 20 pastorat, till andra klassen hörde 70 och tredje 
klassen omfattade 33 stycken. Till klass ett hörde bl a Skara, 
Fredsberg, Vänersborg och Fägre. Till klass två räknades bl a 
Järpås, Lidköping, Rackeby och Borås Bland tredje klassens 
pastorat fanns bl a Hjo, Trollhättan och Fristad.

Pastoraten var också indelade i fyra grupper alltefter till-
sättningen, regala, konsistoriella, patronella och prebenden. 
Det gick tillbaka till prästerskapets privilegier från 1723. De 
förnämsta pastoraten, 49 stycken, var regala, vilket innebar 
att kungen utnämnde kyrkoherde. De konsistoriella pastora-
ten, där konsistoriet, dvs. domkapitlet utnämnde kyrkoher-
den, var 68 stycken. De patronella pastoraten var 4 stycken, 
Hassle, Dala, Tådene och Främmestad. I Hassle var det ägaren 
till Börstorp som utnämnde kyrkoherde, i Dala var det äga-
ren till Stora Dala som hade denna rätt, i Tådene ägaren till 
Storeberg och i Främmestad ägaren till Främmestads säteri. 
Patronatsrätten fanns kvar till 1922 och den siste som ut-
nämndes av patronus i Skara stift var Olle Nystedt som 1922 
blev kyrkoherde i Dala. Han menar själv att han var den siste 
kyrkoherden i Sverige som utnämndes av patronus, och det 
kanske också var så.

Så fanns också den fjärde kategorin av kyrkoherdetjäns-
ter, prebendena. Det fanns två prebendepastorat i Skara stift, 
båda i det gamla Domprosteriets kontrakt, Skånings Åsaka 
och Vinköl. Skånings Åsaka var alltså prebende till bisko-

pen och Vinköl prebende till lektorn i kristendom i Skara. 
Skånings Åsaka var biskopens prebende till 1922, då försam-
lingen blev annex till Norra Ving. Biskopen hade alltid vice 
pastor som bodde på Brunsbo.  Den siste lektorn som var 
prebendekyrkoherde i Vinköl var Johan Adolf Ahlberg, som 
innehade tjänsten till 1909, då pastoratet fi ck sin egen kyrko-
herde. Kristendomslektorerna brukade också ha vice pastorer 
som skötte pastoratet. Båda pastoraten ingår numera i Skara 
pastorat.

Karlsborgs garnisonsförsamling hade en särskild ställning 
vid sidan av övriga pastorat. Kyrkoherden där hade kunglig 
fullmakt som garnisonspastor.  Hans lön var 1907 inte mer än 
1 900 kr. Det kan vara intressant att veta, att garnisonspastorn 
då hette Nils Johan Göransson, som sedan blev professor i 
dogmatik i Uppsala.

1910 infördes ett helt nytt system för avlöning av prästerna. 
Varje präst skulle få sin lön efter tjänsteställning, församlingar-
nas areal, folkmängd och levnadskostnaderna på orten. Lönen 
skulle fastställas för tjugo år i sänder. Vid denna tid inrätta-
des också en central fond, kyrkofonden. De penningstarka 
pastoraten fi ck betala en avgift till fonden, som sen gav till-
skott till de pastorat som inte själva fullt ut kunde bestrida 
kostnaderna för sina prästers löner. Boställsreformen 1932 var 
till stor del ecklesiastikminister Sam Stadeners förtjänst. Han 
fi ck igenom att den kyrkliga jorden skulle vara kvar i kyrk-
lig ägo. Bestämmelsen att avkastningen från prästboställena, 
skulle gå till avlöning av prästerna i pastoratet bekräftades. De 
egna församlingavgifterna och tillskottet från kyrkofonden 
blev också reglerade i lag. Stadener blev sedan biskop, först i 
Strängnäs och sedan i Växjö.

Magra och feta pastorat
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Detta system fanns kvar till 1952, då prästerna helt inord-
nades i det statliga lönesystemet. Det var livliga debatter i 
riksdagen innan denna reform kunde genomföras. Med vissa 
modifi eringar fanns detta system kvar till dess banden mel-
lan kyrkan och staten löstes upp 1 januari  2000. Numera är 
lönesättningen fri och pastoraten bestämmer i stort sett själva 
prästlönerna, efter förhandlingar med församlingsförbundet 
och facket.  Det är mycket som har förändrats sen det gamla 
systemet med skillnaden mellan ”magra och feta pastorat”.

Nils Hjertén 

2006 gav Skara stiftshistoriska sällskap ut boken Huvudba-
ner och anvapen inom Skara stift. Författare var fi l dr Inga von 
Corswant-Naumburg.

Boken var en dokumentation i text och bild över de sni-
dade och bemålade vapensköldar som fi nns i stiftets kyrkor 
och på museer i Västergötland.

Av olika orsaker kunde inte alla huvudbaner och anvapen 
tas med i det då publicerade verket. Därför beslutade sällska-
pet, i samråd med författaren att ett supplement borde publi-
ceras. Genom detta supplement har ytterligare huvudbaner 
och anvapen från svensk stormaktstid undersökts och doku-
menterats. I denna del behandlas drygt tjugo huvudbaner från 
kyrkor och tornvindar vilka inte fanns upptagna i den första 
boken. Nu har även anvisning om försvunna huvudbaner ta-

Använd litteratur: 
Lars Laurell, Matrikel över Skara stift 1907, tryckt i Skövde
Cederbom-Friberg, Skara stifts herdaminne I-II 1850 -1930, 
Stockholm 1928 och 1930
Nordisk Teologisk Uppslagsbok, del 3, artiklar om prästlön och 
prästtillsättning, Lund 1957
Olle Nystedt, Strövtåg i minnet och dagboken, Stockholm 1963
Sven Danell, Arbete och salighet, en bok om Hjalmar och Maria 
Danell, Klippan 1976
Martin Giertz, Svenska prästgårdar, Stockholm 2009

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Supplement

gits med i de fall då författaren träffat på sådan information.
Supplementboken är upplagt på samma sätt och enligt samma 
principer som Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Fö-
remålen presenteras med bild och text och därtill både stil-
historisk information om hantverket och personhistorik om 
ägaren av vapnet.

Liksom tidigare är det Harald Jonsson som tagit de instruk-
tiva och tydliga bilderna från kyrkor och församlingars olika 
förvaringslokaler.

Vid övriga bilder anges institution eller fotograf. Storleken 
på föremålen har angetts i cm då dessa uppgifter funnits till-
gängliga.

Följande kyrkor med huvudbaner fi nns beskrivna:
Bällefors, Ek, Ekeskog, Falköping St Olof, Halna, Hällestad, 
Kinne-Kleva, Kyrkefalla, Marum, Medelplana, Sveneby, Säter, 
Valtorp, Värsås, Yllestad, Örslösa och i bilaga även Timmers-
dala och Tvärred.

Boken som är inbunden i hårda pärmar och rikt illustrerad 
omfattar 112 s. kostar 150 kr.  Vill du även köpa den år 2006 
utgivna boken som omfattar 384 s. så är paketpriset för de 
båda endast 200 kr tillsammans + frakt

Huvudbaner för Lars Silfverswärd, Hällestads kyrka.

Sannolikt en kistplåt med Tore Reuterbergs vapen,Sveneby kyrka.
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Kyrkan som totalförstördes vid en anlagd brand natten till 
den 6 dec 2004  är  nu  restaurerad  och  kunde invigas den 
4:e Advent 2009. 

 Tillsammans med arkitekterna Barup & Edström, har för-
samlingens kyrkoråd i spetsen för många församlingsbor och 
pastoratets anställda, velat skapa ett modernt kyrkorum, med 
inslag av både ett medeltida tänkande och ett nutida sätt att 
samlas till små och stora  gudstjänster.     

En  bärande  idé  hos arkitekterna  har varit ”cirkumstan-
ces” d v s ett sätt att skapa en mittpunkt i kyrkan under det 
från elden bevarade triumfkrucixet från 1100-talet. 

Vår medlem Sture Björnson har har tagit bilderna på en av 
sina kyrk- och fotoresor. 

Skara stifts nyaste kyrka – Ledsjö
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Bruket att som ägare identifi era sina böcker med ett exlibris 
är gammalt. Redan den egyptiske farao Amenofi s II omkring 
1400 f. Kr. lade fajansplaketter i sina kistor där papyrusrul-
larna som utgjorde hans bibliotek förvarades. 

I vårt land är det på 1400- talet som de första målade exli-
brisen dyker upp. Det kommer att dröja fram till 1600-talet 
innan man kan ser exlibris mer frekvent träda fram. Det är 
självfallet inte var bokägare som låter förfärdiga ett exlibris. 
Stormaktstiden innebar ett kulturellt uppsving i Sverige. Bib-
liotek på kontinenten plundras och i och på många av de 
böcker som forslas hem till Sverige fanns det vackra exlibris. 
Svenska adelspersoner kommer på så sätt att själva skaffa sig 
exlibris, i regel som Superexlibris. Det är vid denna tid en 
liten exklusiv grupp i samhället som brukar och äger ett exli-
bris. En av de stora boksamlarna under 1600-talet var Magnus 
Gabriel De la Gardie. På sina böcker som oftast var bundna 
i röd marokäng återfi nns hans olika superexlibris. Även vår 
boksamlande drottning Christina brukade ett yttre exlibris på 
sina böcker. För att bruket skall vara mer allmänt får vi vänta 
till fram på slutet av 1800-talet. 

Präster är en yrkesgrupp som man kan se ofta har ett eget 
exlibris. Andra yrkesgrupper där många har ett eget exlibris 
är läkare liksom jurister. 

VÄSTGÖTAEXLIBRIS
Denna artikel skall belysa västgötska prästers exlibris i syn-
nerhet. Det är alltså präster som verkat i Västergötland och till 
detta landskap inräknas självfallet även Göteborg. Deras vagga 
kan naturligtvis ha stått på annan plats i landet men deras hu-
vudsakliga livsgärning har varit i nämnda landskap. Men låt 
mig först beskriva två ärkebiskopars exlibris. Båda var bok-
samlare, var och en på sitt sätt. Boksamlande förutsätter i regel 
innehav av ett exlibris. Ordet betyder ”ur samling” och det 
liksom förutsätts att denna samling är någorlunda betydande. 
Ingen av ärkebiskoparna har med Västergötland att göra men 
de får stå som representanter för äldre ex libris.

TVÅ ÄRKEBISKOPARS EXLIBRIS

Ärkebiskop Carl Fredrik Mennander var född i Stock-
holm 1712; biskop i Åbo 1757; ärkebiskop 1775. Mennander 
är begravd i Uppsala domkyrka där hans son även uppsatte 
ett praktfullt epitafi um över fadern. Ärkebiskopens exlibris är 
utfört i koppargravyr har de latinska orden CruciFixus Amor 

VÄSTGÖTAPRÄSTERS EX LIBRIS 1
Meus [Den korsfäste min kärlek]. Kristus på korset, längre 
bort kopparormen och ett altare med offerrök berättar för oss 
om den Gammaltestamentliga bakgrunden till Jesu död. Ex 
libriset blir så i sig själv en teologisk betraktelse, något som 
ägaren självklart har avsett med motivet.   

Mennander var en stor boksamlare. Enligt Gjörwell som 
hade ordning på de fl esta boksamlarna hade Mennander ett 
av de största enskilda biblioteken i Finland. Detta noterade 
han 1766 då Mennander fortfarande var biskop i Åbo. 

Över Mennanders efterlämnade bibliotek fi nns en diger 
katalog i två delar och supplement med en lång titel som bör-
jar: ”Bibliotheca Caroli Frider. Menannder, olim s.s. Theol, 
Doctoris, Archiepiscopi atque academiae Upsaliens…” 

Ärkebiskopens bibliotek såldes 1792 och omfattade 7,527 
tryckta arbeten och 59 manuskript. Det var med andra ord ett 
rejält bibliotek av bättre verk som ärkebiskopen hade samlat 
ihop. Gjörwells ord om att det var ett av de största i Finland 
stämde säkert. Enligt Biografi skt Lexikon efterlämnade han 
ett stort och mycket dyrbart bibliotek. 

Av annan kvalité var då ärkebiskop Jacob Axelsson Lind-
bloms. En samtida bokkännare beskriver hans samling med 
följande ord: ”Denna boksamling som nästan endast består 
af sammanrafsadt plåckegods är icke värd att af trycket utgif-
vas såsom en lärd ärkebiskops lärda qvarlåten-skap. Lindblom, 
utan att vara egentligen lärd, var hvarken utan hufvud eller 
kunskaper men gjorde ingen depense uti böckers uppkö-
pande.” 

Lindblom var född i Skede, Östergötland 1746; biskop i 
Linköping 1786; ärkebiskop 1805. Han avled i Uppsala 1819. 
Lindbloms boksamling såldes i Uppsala 1820 och bestod av 
omkring 3000 volymer enligt en tryckt förteckning. 

Lindbloms exlibris som är i kopparstick är signerat I. Kjö-
hlström. Motivet är passande för en biskop. Mitra, stav, Petri 
nycklar och ett kors. Det var år 1805, samma år som Lind-
blom blev ärkebiskop, som Gustaf IV Adolf började dela ut 
biskopskors. Denna tradition fortlever än idag. 

PRÄSTERLIGA EXLIBRIS
Karl Ludvig Johansson var legendarisk och färgstark prost 
i Stora Mellby pastorat. Han var född 1845 och avled 1912. 
Förutom sin prästerliga syssla var han riksdagsman. Ordning 
och reda utmärkte hans värv. Prosten hade en stor boksam-
ling och var väl bevan-drad i litteraturen. Han var initiativ-
tagare till utgivandet av Skara stifts julhälsningar som var en 
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hälsning från prästerskapet till församlingarna. Denna typ av 
julböcker fanns på sin tid i de fl esta stift. Hans exlibris är en 
romantisk teckning där Stora Mellbys kyrkas torn framskym-
tar. Förmodligen är det tillverkat kring sekelskiftet 1900 eller 
något tidigare. Konstnären är okänd.
Biskopen i Skara Gustaf Ljunggren avled en 4 december, 
1950. Samma dag ett år tidigare hade han återinvigt Skara 
domkyrka och på samma dag trettio år tidigare hade han dis-
puterat för teologie doktorsgraden i Uppsala.  

Den Ljunggrenska prästsläkten leder sina anor tillbaka till 
bönder i Västergötland och har tagit sitt namn efter Jungs 
socken. Gustaf Ljunggrens farfars farfar var kyrkoherde i Sjo-
gestad, farfadern prosten Gustaf Ljunggren var kyrkoherde i 
Uddevalla. Biskopens föräldrar var kyrkoherde Carl Ljung-
gren och hans maka Hedvig, född Krusenstierna. Gustaf 
Ljunggren var född 1889. Han blev 1920 docent i dogmatik 
och 1930 domprost i Göteborg. 1935 utnämndes han till bi-
skop i Skara, en tjänst som han innehade till sin död. 

Biskopens exlibris är utfört av Saga Walli 1947. Under 
Skara domkyrka avtecknar sig det Bohusländska landskapet 
med sina kala klippor. Biskopsstaven är Skarastiftets gamla 
som biskop Hjalmar Danell en gång hemförde som gåva från 
Indien. 

Ernst Carlberg var född i Stockholm 1908 och blev student 
vid Vänersborgs läroverk 1927. Efter studier i Lund prästvig-
des i Skara 1935 och blev kyrkoherde i Undernäs i Tiveden 
1947, en tjänst som han innehade i 26 år till sin pensione-
ring 1973. Ett av hans skötebarn var Skaga stavkyrka som 
uppfördes 1960. Denna kyrka mitt i Tivedsskogen har blivit 
en vallfartsort för många. Han avled 2003. Skara domkyrka 
återfi nns i hans exlibris som lär vara skuret av en fl ykting 
underkrigsåren.   

Olle Nystedt var född i Göteborg 1888 och prästvigdes 
också för detta stift 1913. I Dala av Skara stift var han kyr-
koherde under åren 1920–29. 1938 utnämndes Nystedt till 
domprost i Göteborg och blev pastor primarius i Stockholm 
1943. Han avled 1975.                      

För många äldre är Nystedt ett välkänt namn. Han var en av 
de första som regelbundet var med i radio och därmed sän-
des hans förkunnelse ut över hela landet. Även hans andakts-
böcker trycktes i stora upplagor. Under Andra Världskriget 
intog han en klar och fast hållning mot nazismen och höll 
bl. a. förbön i Göteborgs domkyrka för judiska båtfl yktingar 
från Norge. Ett av Nystedts sista framträdanden var då han 
jordfäste Gustaf VI Adolf. 

Nystedts exlibris är tecknat av Lotten Ljungman f. Cull-
berg. Motivet är hämtat från västkusten med Vinga fyr i bak-
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grunden. Strofen i djupet bor som i himlen Gud är hämtat 
från Erik Gustaf Geijers dikt ”På nyårsafton 1838” och lyder 
i sin helhet: Ensam i bräcklig farkost vågar seglaren sig på det vida 
hav; stjärnvalvet över honom lågar, nedanför brusar hemskt hans 
grav. Framåt! – så är hans ödes bud; och i djupet bor som i himlen 
Gud. 

Tore Rudberg var född 1917 och avled 2001. Han var prost 
och kyrkoherde i Björsäter, där även hans farfar, den kän-
de botanisten och utgivaren av Västergötlands fanerogamer 
och kärlkryptogamer, August Rudberg, var kyrkoherde åren 
1891–1912. Tore Rudbergs exlibris är av det enklaste slaget 
men ändå personligt.

Allan Rydéns exlibris pryds av hans hemstad Borås gamla 
kyrka, Carolikyrkan. På fädernet var han besläktad med pro-
sten i Stora Mellby K. L. Johansson vars exlibris också fi nns 
med i denna artikel. Hans fader var överlärare i Borås. Rydén 
studerade i Lund varefter han prästvigdes 1940. I sin präs-
terliga syssla låg ungdomsarbetet honom varmt om hjärtat. 
Böcker var ett annat stort intresse, både teologisk litteratur 
liksom profanhistoria. Sitt exlibris tecknade han 1943. Ry-
dén var född 1914 och blev 1952 kyrkoherde i Sunnersbergs 
pastorat på Kålland. Han avled 1964.

Rune Limnell var under 34 år präst inom Hova pastorat. 
Först som komminister i Älgarås och sedan som kyrkoher-
de i Hova. I Hova bodde han i den anrika prästgården från 
1700-talet. En prästgård som ligger väl synlig efter E 20. I 
denna prästgård har vägfarande under århundraden tagit in. 
Jämte denna prästgård ligger även den gamla från 1600-talet 
där konung Carl XII stod lik i samband med liktåget mot 
Stockholm. Limnell var en av påskyndarna att renovera den-
na gamla prästgård och göra den till församlingshem. Han 
brukade två exlibris. Älgarås kyrka är i träsnitt, skuret va Jan 
Borga 1950. Märket med Hova kyrka är ett offsettryck efter 
en teckning. Rune Limnell var född 1919 på Vänersnäs och 
avled 1993.

Eskil Hellman var född i Skövde år 1890. Han var från bör-
jan offi cer inom Frälsningsarmén men blev sedermera präst i 
Svenska Kyrkan och komminister i Kvistbro 1947. Hellman 
var Sveriges störste, enskilde samlare av Biblar. Han erhöll 
Snoiskymedaljen för sin samlarnit 1961. Motivet i Hellmans 
exlibris är hämtat från Matteusevangeliets 13 kapitel om så-
ningsmannen som strör ut Ordet, ett passande motiv för en 
som samlar på Böckernas Bok. Hellmans Bibelsamling om-
fattade 300 olika Biblar. Han avled 1979. 

Lennart Wetterholm var född 1913 och avled 2001. Sina 
akademiska studier förlade han till Uppsala där han även blev 
kurator i Västgöta Nation. Han var prost och den 33:e kyrko-



19

herde i Skövde. Hans exlibris är tecknat av Åke Lorentzson 
1944 och motivet är sandstensportalen i S:t Olofs kyrka i 
Falköping. Wetterholm var vid denna tid adjunkt i Falköping 
där hans fader Fritz Wetterholm var kyrkoherde. Som kuriosa 
kan berättas att Fritz Wetterholm har stått modell och ingår i 
motivet på dopfunten i S:t Olofs kyrka i Falköping. 

Johan Alfred Eklund var född i Ryda församling 1863. Han 
växte upp under mycket små förhållanden.  Fadern var skräd-
dare och i detta yrke kom även sonen att gå i lära. Minnet 
från Ryda följde Eklund hela livet och det var denna för-
samling och kyrka som stod modell för hans psalm Fädernas 
kyrka som skrevs 1909. Eklund var en orädd debattör som 
även skrev ett stort antal böcker. 1914 blev han biskop i Karl-
stads stift. Han avled 1945. Eklunds exlibris är utfört av Ingrid 
Jövinger född Malmerström. Hon var konfi rmand till Eklund 
och var en av de som var med och provsjöng psalmen Fäder-
nas kyrka. Facklan i ex libriset talar om uthållighet i tron, Lilla 
Riksvapnet om det svenska arvet och ringkorset om gemen-
skapen i tron. Eklöven syftar på föräldrahemmet i Ryda som 
kallades Ekebacka varav Eklund även tagit sitt namn.

Carl-Olof Friberg var en av utgivarna av Skara stifts herda-
minne 1850–1930. Han var född i Skövde 1853. Från början 
hade han tänkt sig en annan livsbana är prästens och genom-
gick Borås Tekniska skola och först vid 17 års ålder inträdde 
han i Skara skola. Studietiden i Uppsala blev lång och han 
prästvigdes först 1887. Efter diverse tjänster blev han kyrko-
herde i Stora Levene 1913 och kvarstannade här till 1929 då 
han fl yttade till Hjo som emeritus. I församlingarna blev han 
en omtyckt präst som på oförfalskade västgötska med något 
avtrubbade r-ljud kunde måla bilder ur allmogelivet, präst-
gårdslivet och inte minst ur lärar- och skolpojkslivet. 

Fribergs exlibris är tecknat av den kände västgötaprästen 
Ernst Richard Wennerblad 1903. Denne utgav 1902 Skara 
stifts kyrkor i teckningar, tillsammans 338 stycken.

Sven Sixten var förutom präst även diktare och författare. 
Han var född 1929 och avled 2001. Sixten var kyrkoherde 
i Fristads församling under åren 1972–94 för att sedan bli 
komminister i Alingsås. Som sig bör har hans exlibris motivet 
från ett skrivarrum. Sixten utgav ett fl ertal böcker och var en 
”ordkonstnär” och ägde ett stort språksinne.

Eric Börjesson var född i Skara 1908 och slutade sina dagar 
1986. Han avslutade sin tjänstgöring som kyrkoherde i Sa-
leby mellan åren 1960-1973. Saleby församlings kyrkklocka 
är känd då den är Sveriges äldst daterade kyrkklocka, daterad 
till år 1228, med en inskription som lyder ”Då jag var gjord 
då var det tiohundrad tuhundrad tjugo vinter och åtta från 
Guds börd”.
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