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Varnhem i fokus

Sällskapets senaste bok är publicerad och utkommen för några
veckor sedan.Titeln är Varnhems kloster före Birger jarl. Om klostrets rottrådar i tiden. Du kan läsa mer om boken i detta medlemsblad.
Vårt årsmöte kommer även i år att vara förlagt till Varnhem
- läs också mer om detta inuti bladet. Just nu pågår en ny värmeinstallation i den gamla klosterkyrkan och återöppnande
sker på Annandag påsk.
Varnhem är en central och betydelsefull plats i vårt stifts
historia. De utgrävningar som utförts på platsen visar att vi
får flytta tillbaka tiden för kristendomens införande i vårt
landskap ungefär 100 år. Det är inte lite! Förmodligen fanns

en stark och livaktig kristen församling långt innan det att
munkarna kom till Varnhem. Klostret kom att få en central
betydelse för mycket. Här fanns ny kunskap både vad gällde
byggnadsteknik, hälsovård men också trädgårdskonst.
Det äldsta sigillet för en Varnhemsabbot är från 1325 och
avbildas ovan. Det har förmodligen tillhört abbot Johan som
vi vet bekräftade en gårdsaffär för abbedissan i Gudhem tillsammans med biskop Petrus i Skara.
Sigillet föreställer en abbot, stående barhuvad med sin ämbetsstav i den ena handen, och den andra lyft till välsignelse;
omkring sigillets kanter är texten delvis utplånad men de
kvarvarande orden är: Sigill. Abba…(W)arnhem.

Dömd till döden men fick vatten och bröd!

Vid läsning av herdaminnen träder många gånger märkliga
gestalter och livsöden fram. Ett sådant är berättelsen om kyrkoherden i Särestad Carl Thyselius. Denne var född i Vintrosa, Närke, den 8 maj 1768. Fadern var prost i församlingen
(sedermera prost i Kumla och Hallsberg). Thyselius läste vid
Strängnäs gymnasium och senare efter fyra års gradualstudier i Uppsala promoverades han till filosofie magister 1791.
Året därpå prästvigdes han och blev skvadronspredikant vid
Livhusarregementet och efter två år (1794) uppfördes han
på förslag till Sköllersta konsistoriella pastorat genom ett
kungligt ”madatorial”. Detta blev dock genom baronen och
regentgunstlingen Gustaf Adolf Reuterholms (1756-1813)
ingripande återkallat. Historien hade kunnat stanna här men
både dess bakgrund och fortsatta utveckling är märklig. I ett
brev till L. von Engeström berättar H. Järta att Thyselius hade
av ståthållaren på Stockholms slott De Besche mot 1000 riksdaler skaffat sig ett Kungligt promotorial till nästa lediga pas-

torat i Strängnäs stift. Hertig Carl som får reda på historien
befaller baron Reuterholm att återkalla utfästelsen. Det innebär att Thyselius blir desperat. Han har blivit av med en stor
summa pengar utan att få något pastorat. Han skriver härpå
ett brev till Reuterholm där han angriper han både regenten,
hertig Carl, och ministern Reuterholm och yttrar att han inte
väntat något sådant ”under en vis regent, helst man ej hade
exempel på dylikt i själva Kristian Tyranns dagar”. Skrivelsen kom att betraktas som majestätsbrott och Thyselius grips,
ställs inför rätta och döms till döden av Svea hovrätt! Straffet
omvandlas senare till 8 dagars (enligt vissa uppgifter 14 dagar)
fängelse på vatten och bröd.
Tydligen är inte domen så allvarlig. Efter avtjänat straff återfår han sin gamla regementspredikant syssla och året efter utnämns han till kyrkoherde i Särestad. Härtill blir han prost
1806, riksdagsman 1810, 1812 och 1815. Sistnämnda år får
han även titeln teologie professor. 1817 flyttar han från Särestad och blir amiralitets-superintendent (den siste som har
denna befattning) och pastor primarius i Karlskrona. 1818
utnämns han även till teologie doktor.
Redan vid sitt tillträde av tjänsten möttes Thyselius av misstroende och senare stegrad till allmän ovilja till stor del på
grund av hans högdragna sätt och stridslystna sinne. Tydligen har Thyselius även ett häftigt humör och invecklar sig i
ett flertal svåra strider gentemot sina kolleger. Efter ett antal
uppträdanden i amiralitetskonsistoriet upplöser Kunglig Maj.
detta och Thyselius får bara vara superintendent till namnet
Den 22 november 1833 avlider han i Karlskrona.
Johnny Hagberg

Den dramatiska lottdragningen i Västerås domkapitel 1914
Det är i år åttio år sedan ärkebiskop Nathan Söderblom gick
ur tiden. Efter en kort tids sjukdom avled han den 12 juli
1931. Han kom att bli en föregångsman inom många områden inom kyrka och samhälle. Han fick också Nobels fredspris 1930. Men det var inte alls självklart att Söderblom skulle
bli ärkebiskop.
Det var med en hårsmåns marginal han kom med på förslaget till ärkebiskop 1914. Ärkebiskop J A Ekman, husarsonen
från Hjälstad, hade avlidit den 30 november 1913. Vem skulle
efterträda honom? Bland de främsta kandidaterna fanns skarabiskopen Hjalmar Danell och karlstadsbiskopen J A Eklund.
Enligt de bestämmelser som då gällde hade varje domkapitel en huvudröst.Till detta kom vissa andra huvudröster, men
märkligt nog hade ärkestiftets prästerskap bara en röst.
När rösterna räknades samman fick Hjalmar Danell 15 och
J A Eklund 13.Vem skulle få det tredje förslagsrummet? Regeringen hade rätt att utnämna någon av de tre som fått flest
röster. Avgörandet kom att ske i domkapitlet i Västerås. Enligt
den ordningen som gällde fram till 1936 var biskopen preses och domprosten vice preses i domkapitlet. Till detta kom
lektorerna vid de gamla stiftsgymnasierna, de s. k. lektorskapitlen.
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Det visade sig att rösterna för det tredje förslagsrummet
i Västerås domkapitel fördelades lika mellan biskopen Nils
Lövgren i Västerås och professorerna Einar Billing och Nathan Söderblom. Lottdragning skulle nu ske enligt bestämmelserna. Lektorn Samuel Landtmansson fick uppdraget att
dra en av de tre lotterna, som lagts i valurnan. Han härstammade både på fädernet och mödernet från gamla prästsläkter
i Skara stift. Det är nog ganska klart att han personligen gärna
såg Hjalmar Danell eller J A Eklund som ny ärkebiskop. Båda
dessa hade ju rötterna i Skara stift.
När lottsedeln öppnades stod namnet Nathan Söderblom.
Han fick sammanlagt 6 röster, kom på tredje förslagsrummet,
och blev sedan av regeringen utnämnd till ärkebiskop. Nog
var det dramatik kring ärkebiskopsvalet 1914.
Om lottdragningen i Västerås domkapitel kan man bl a
läsa på sid. 265 i Elis Malmeströms biografi över J A Eklund,
tryckt i Uppsala 1950, och på sid 130-31 i Sven Danells biografi ”Arbete och salighet” över fadern Hjalmar Danell,tryckt
1976.
Nils Hjertén

Västgötar i psalmboken – X

”Löftena kunna ej svika…”

Biskop Sven Danell menade att svenska folket under 1900talet hade fått uppleva två religiösa genier, ett par giganter
på det andliga området. Den ene var ärkebiskop Nathan Söderblom, vida känd både internationellt som forskare och
ekumen och i vårt land som kyrkoman och kulturpersonlighet. Den andre var Lewi Pethrus, pingströrelsens pionjär
och ledare som fick bygga upp en församling med andlig
sprängkraft. Han kan räknas in bland ”förra seklets viktigaste
ledargestalter över huvud taget”.1 Vi finner dem båda i den
nuvarande psalmbokens personregister. En av Nathan Söderbloms största gåvor till vår kyrka och vårt folk är väl melodin
till psalmen ”I denna ljuva sommartid”; den väckte snabbt anklang i folksjälen. Trots att det hördes röster som hävdade att
en annan redan mycket älskad sång borde finnas med i 1937
års psalmbok, var det omöjligt att få gehör. Det var väl ännu
inte riktigt rumsrent att förena sig med pingstvänner i sången,
utan man måste vänta till psalmboken från 1986 för att hitta
den inspirerade och medryckande sången ”Löftena kunna ej
svika”. Den är Lewi Pethrus stora gåva till kristenfolket i vårt
land. I nuvarande psalmboken står den som nr 254.
Det är kanske inte allmänt bekant att Lewi Pethrus är en av
de många västgötarna i den svenska psalmboken. Hans plattform som förkunnare och andlig ledare fanns ju i huvudstaden, i pingstväckelsens mäktiga arena på Rörstrandsgatan.
Men det var i Västra Tunhem som han såg dagens ljus den
11 mars 1884, och det var som ledare för baptistförsamlingen i Lidköping (alltså den stad dit Rörstrands porslinsfabrik
sedermera skulle flytta) som han började sin förkunnelse i
pingstens anda redan 1906.
I Västra Tunhems kyrkobok står det att han föddes som Petrus Lewi Johansson; hans tilltalsnamn var från början Petrus.2
Han kom ur en fattig arbetarfamilj och måste tidigt göra sin
insats för brödfödan. Som många andra barn vallade han kor,
och den erfarenheten lyfte han fram i titeln på sin självbio-

grafi: ”Vallpojken som blev herde”. I de tidiga tonåren blev
han industriarbetare, först i hemtrakten vid Wargöns AB. Från
1900 bodde han några år i Norge, som ju ännu var i union
med Sverige Där arbetade han i en skofabrik men efter ha
fått en anmärkning mot sig slutade han sitt arbete för att gå
in i ”evangelii tjänst”.
Föräldrarna Johan Johnsson och Anna Kristina Pettersdotter var baptister, och den traditionen tog sonen Petrus till sig
och blev trogen. Han döptes vid femton års ålder i Rånnums
baptistförsamling, och hans andliga hemvist och personliga
tro var inte bara en privat angelägenhet. Med stark integritet
vågade han visa det öppet. I Per-Elof Enquists roman Lewis
resa berättas hur han i tonåren begär ordet vid ett möte i
fackföreningen: ”Ja, jag ville bara ha sagt att jag inte vill vara
med i fackföreningen om det svärs. Då vill jag inte vara med.
Jag tycker inte att vi skall missbruka Guds namn inom fackföreningen. Och jag protesterar mot detta och vill att detta
skall tagas till protokollet. Jag är socialist, men jag är också
frälst. Tack för ordet.” Den lite häpne ordföranden frågade
om kamrat Johansson var frälst, och på den frågan fick han ett
ärligt svar: ”- Ja, det är jag.”3
I Norge ledde Petrus Johansson under ett par år evangeliska mötesserier. Han gjorde sig känd som en medryckande
talare, och hans musikaliska ådra var också en tillgång. När
han i augusti 1904 åter lät skriva sig i Sverige uppgav han
emellertid Pethrus som sitt efternamn. Då fick han ta ansvar
för Bengtsfors lilla baptistförsamling i Dalsland. Den baptism
han kom i kontakt med i Norge var mer radikal och sträng
än den han kände hemifrån. Men det var också under hans
vistelse där som han hade en stark upplevelse av att möta Gud
i naturen. Under en båtresa stod han uppe på däck en tidig
morgon. ”Där stod jag ensam och såg solen gå upp över havet. Det storslagna natursceneriet tilltalade mig mycket, och
Gud, Skaparen och Uppehållaren av hela denna underbara
värld, blev outsägligt levande för mig.” Det han minns och
beskriver är en upplevelse besläktad med de stora mystikernas: ”Det var som om hela min inre varelse smälte för hans
genomträngande, värmande närvaro.” Därpå skedde något så
gripande att tårarna kom: ”Medan jag på detta sätt stod försänkt i bön talade jag ord som jag inte själv förstod, jag hade
vid denna tid ingen tanke på talande i tungor.”
Med sina rika personliga gåvor och sina andliga erfarenheter gick Lewi in i tjänsten som kristen förkunnare. Men
baptistsamfundet ville vid 1900-talets början ha bättre utbildade pastorer, och därför sökte han sig till Betelseminariet i
Stockholm där han var elev 1904-06. Under den tiden kom
han att drabbas av en djup andlig kris. Det hände år 1905,
och han vittnar så här om det förfärliga: ”Jag förlorade min
tro på Kristi gudom.” Under påverkan av Viktor Rydbergs
bok Bibelns lära om Kristus fick det tärande tvivlet fäste i
hans själ. När så trosgrunden vacklade, påverkade det även
hans sätt att leva. ”Allteftersom tiden gick, blev mitt samvete
allt rymligare, och jag företog mig i kamraters sällskap saker
och ting, som jag förut aldrig skulle ha tolererat.” Under en
hård ensamkamp i kammaren på Betelseminariet ”hände något märkligt. Jag hade ett personligt möte med Jesus. Jag såg
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honom inte med mina lekamliga ögon, men då stunden var
över, visste jag att jag hade mött Honom. Tron strålade in i
min själ och alla tvivel var borta.”
Året därpå, alltså 1906, kom han vid 22 års ålder som pastor
till baptistförsamlingen i Lidköping. Det var samma år som
märkliga ting utspelade sig i en systerförsamling långt bort, på
Azusa Street i Los Angelos.Vid J E Seymours extatiska möten
förekom helbrägdagörelser, tungotal och andedop. Genom
besökare och reportrar spreds budskapet om detta ut över
världen. Det nådde också den unge pastorn i Lidköping som
gärna ville veta mer om dessa ting. För att stilla sin nyfikenhet
behövde han inte resa längre än till Norge. Han for i början av 1907 till Oslo och blev imponerad av metodistpastorn
Thomas B Barrat, som hade blivit andedöpt. Men det var inte
förrän Lewi Pethrus introducerade de nya idéerna på hemmaplan som han själv fick del av andliga gåvor som tungotal
och visshet om att han ”fått ett bibliskt dop i den Helige
Ande”. Han försökte ändå hålla det hela på ett någorlunda
nyktert plan i medvetande om att det finns avarter av religiös
extas.
De former som denna pingstväckelse tog sig chockerade allmänheten, men många fascinerades också. Ryktet om att det
fanns en dynamisk och begåvad församlingsledare i Lidköping
nådde också upp till huvudstaden. Att väckelsen märktes även
i Stockholm hade tidningsrubriker om tungomålstalande utbasunerat. Den nyligen bildade sjunde baptistförsamlingen,
som tagit namnet ”Filadelfia” efter ”broderskärlekens stad” i
Uppenbarelseboken, sökte en ledare. Efter att ha tagit ”mannakorn”, dvs. dragit en lapp med ett bibelspråk, ansåg man
sig ha Guds ledning för att kalla på ”broder Pethrus”. Denne
bejakade också kallelsen i januari 1911, även om han just då
själv kände sig manad att återgå till kroppsarbete. I denna
baptistförsamling med runt 70 medlemmar fanns det de som
i likhet med den nye pastorn var pingstväckta. Det kom snart
till en allvarlig konflikt med baptistsamfundet om hur man
skulle fira nattvard. Skulle den vara öppen enbart för medlemmar, eller även för alla vuxendöpta som kom till mötena?
Så praktiserades det i Filadelfia, och man stod på sig. Det gick
så långt att församlingen uteslöts ur samfundet i april 1913.
Detta skedde i slutet av månaden, men den 12 april 1913
hade Lewi Pethrus sammanvigts med en trossyster från Norge, Lydia Josefine Danielsen. Fram mot julen samma år blev
hustrun allvarligt sjuk. Hon var gravid, men det befanns att
fostret inte längre var vid liv. Makarna beslöt att inte kalla på
läkare. De skulle våga förlita sig till Herrens nåd och kraft i
denna svåra prövning. Att livets Gud svarade med sitt ja på
den ivriga bönen om att hustrun skulle klara krisen och bli
frisk var för Lewi Pethrus ett tydligt tecken på att ”den som
tror skall finna: Löftena de stå kvar”. Det var nämligen mitt i
detta trosprov som hans sång föddes.
Sången är ett vittnesbörd om att Lewi Pethrus inte bara var
djupt förtrogen med Bibelns budskap. Den visar att han levde
med de gestalter som han lärt känna i den Heliga Skrift. Han
var beredd att göra ”såsom Abraham gjorde: Blicka mot himlen opp!” Av trons fader hade han lärt sig att räkna stjärnorna.
Med Daniel hade han fått göra den hisnande upptäckten att
de tre männen i den brinnande ugnen inte var ensamma:
”Med dig i ugnen het vandrar en gudason härlig, prövade
själ, det vet”.
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Det är poetisk kraft i sången, och den medryckande melodin är också Lewi Pethrus skapelse. Han kunde väcka, trösta
och inspirera både med ord och i toner.
Det är en sång om tillväxt, att lita på att det liv som Gud
skapar förmeras. Som Abraham skulle bli stamfar till ett helt
folk, skulle Lewi Pethrus få se detta besannas i sin familj, sin
församling och sin trosrörelse. Med hustrun skulle han få nio
barn. Filadelfia i Stockholm skulle få efterföljare runt om i
landet. Lewi Pethrus vägrade att låta pingströrelsen bli ett
samfund- Varje församling skulle stå fri, men nog hämtade
man ute i landsorten ledning och förebilder från Stockholm.
Där gav man redan 1914 ut en sångsamling under namnet
Segertoner, i vilken ”Löftena kunna ej svika” givetvis fanns
med. Lite krasst kan det sägas att Lewi Pethrus styrde rörelsen med Evangelii Härold, som såg dagens ljus 1915 och
som hade Lewi Pethrus som redaktör ända till 1960. Årliga
predikantmöten hölls i Kölingared i Västergötland och i Husbondliden i Lappland. Stora rikskonferenser, som Nyhemsveckan i Mullsjö, bidrog starkt till att bygga upp en samhörighet inom pingströrelsen. Lewi Pethrus tog själv initiativet
1942 till att köpa Kaggeholms slott för att där inrätta en av
rörelsens folkhögskolor. Ett mycket starkt missionsintresse har
präglat pingströrelsen från första stund. Man ivrade för att
vinna medkristna både nära och fjärran. Lewi Pethrus var en
utpräglad handlingsmänniska som visste att bygga upp och
konsolidera rörelsen.
Filadelfiaförsamlingen uppvisade en stark tillväxt på medlemmar, och under de ekonomiska krisåren i slutet av 1920talet samlade Lewi Pethrus sitt folk till att bygga en stor kyrka
på Rörstrandsgatan. Den kunde invigas 1930, och man hade
plats för 3000 personer, vilket innebar den största samlingslokalen i Stockholm vid den tiden. Men jämsides med detta
projekt hade Lewi Pethrus blicken öppen för samhällsproblemen runt omkring, och flera sociala projekt kom i gång,
som utdelning av mat, inrättande av barnhem och av en räddningsmission. Han ville gärna starta en kristen dagstidning,
men det dröjde till 1945 innan detta förverkligades genom
Dagen med Lewi Pethrus som chefredaktör. Hans önskan att
hjälpa alkoholister och andra missbrukare ledde till bildandet
av LP-stiftelsen för filantropisk verksamhet 1959. Det starka
intresset för samhällsfrågor visade sig också när Lewi Pethrus
var en drivande kraft i bildandet av det kristdemokratiska
samhällspartiet 1964.
Under 1950-talet ägnade Lewi Pethrus sig också åt att skriva memoarer. Det blev fem böcker med den samlande titeln
Vallpojken som blev herde. 1953 kom Den anständiga sanningen som inte minst gav hans egen version av den mycket
uppmärksammade Lidmanstriden. Författaren Sven Lidman
hade efter att ha upplevt andedopet 1923 i Kölingared blivit
en celeber proselyt att använda i Filadelfia som gärna hörd
förkunnare och som redaktör för Evangelii Härold. Familjerna Lidman och Pethrus hade starka vänskapsband, men det
uppkom spänningar som slutligen ledde till att Lidman uteslöts ur församlingen 1948.
1941 hade Lewi Pethrus lämnat Sverige för att etablera sig
som pastor i en pingstförsamling för skandinaviska amerikaner i Chicago med samma namn som den i Stockholm.
Man satte så småningom den flyttningen i samband med den
gryende konflikten med Sven Lidman. Efter ett halvår var

han dock tillbaka i Stockholm. Efter hustruns död 1966 tillbringade han dock åter allt mer av sin tid i USA och kom
där i kontakt med den karismatiska rörelse, som sedermera
kommit ett påverka andra kyrkosamfund.
Lewi Pethrus blev drygt 90 år gammal och gick ur tiden
den 4 september 1974. ”Lewi Pethrus behärskade suveränt
konsten att fängsla och övertyga sina åhörare” läser man som
bildtext i Nationalencyklopedin.4 Det är mycket av den kraften som märks i sången ”Löftena kunna ej svika”.
Lennart Nordquist
___________
1) Göran Hägg, Gud i Sverige, Falun 2010, sid. 422.
2) De biografiska uppgifterna kommer till stor del från en
biografisk artikel av Carl-Gustav Carlsson i Svenskt Biografiskt
Lexikon, band 29, Stockholm 1997, sid. 156 ff., samt från Göran Hägg, Gud i Sverige, Falun 2010, sid. 414 ff.
3) Per-Olof Enquist, Lewis resa, Falun 2001, sid. 47 f.
4) Nationalencyklopedin, Femtonde bandet, Höganäs 1994, sid.
90.

ąoÿĂNBKt JOHN HENRY NEWMANS ENGLAND
med Walsingham & Oxford
Birgitta Löwendahl & prof. Magnus Nyman
ĀÿoĀćBVHt NEVERS & LOURDES
(buss ner, flyg hem) Reseledare: Jan Folkegård
Kaplan: sjukhuspräst Håkan Jerrhage
ĀćBVHoĄTFQUt PILGRIMSVANDRING
TILL SANTIAGO DE COMPOSTELA
(flyg ner, rundresa med buss, dagliga korta
vandringar, flyg hem) Reseledare: Jan Folkegård
Kaplan: Bertil Hanberger
Beställ hem vår katalog för 2011!
Kontakta oss på info@pilgrimsresor.nu
Ring oss! Ängelholm 0431-18589 Lund 046-150590

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

Resor med kvalitet och gemenskap
VÅRENS OCH SOMMARENS RESOR:
28/4
6/5
21/5
28/5
6/7
11/8

Rom med Per Åkerlund
Jordanien
Rom & Assisi med Nils Eric Gestegård
Kulturön Malta
Schweiz med Gunnar Arvidsson
Wien med passionsspelet
i S:t Margarethen

1/9
7/9

Georgien
Provence med kh Anders
Reinholdsson

28/9

Armenien med Peter Landgren

Beställ hem vår nya fullmatade katalog!

Tel 046-14 05 90
Tel 046-14 05 90
www.exodusresor.se
www.exodusresor.se

5

Skara stiftshistoriska
sällskap
kallas härmed till årsmöte
i Varnhem
lördagen den 21 maj 2011
med följande innehåll
9.30

Andakt i klosterkyrkan
Komminister Markus Hagberg

10.00-10.30

Förmiddagskaffe i Varnhemsgården

10.30-11.20

Föredrag I:
Sylvester Phrygius (1572-1628),
”mäster för alla prester”.
Vet.med.dr.hc. Pelle Räf
berättar om den färgstarke
kyrkoherden i Skövde som blev
superintendent i Göteborg
och som författat ett flertal
intressanta skrifter.

11.30-12.15

Föredrag II: Mission i förändring. Mission i Skara stift 1874-2009. Adjunkt Märta Bodin berättar om hur
missionsarbetet har gestaltat sig i Skara stift under drygt 100 år.

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.30

Årsmötesförhandlingar

14.30-15.30

Föredrag III: Skara stifts kyrkor. Sture Björnson (som har fotograferat samtliga stiftets kyrkor) berättar
och visar bilder på intressanta kyrkor i Skara stift.
* Under dagen blir det också presentation av den nya utgåvan av Västgötalagen

Kostnad 150 kr
Anmälan senast den 13 maj till Skara stiftshistoriska sällskap
c/o Lennart Nordquist
Bockasjögatan 5 B, 504 30 Borås
Tel. 033-10 29 25; e-post bockasjo5b@telia.com
eller
Margareta Jansson
Tel. 0511-137 46; e-post margareta_jansson@bredband.net
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Ung präst i Skara stift på 1960-talet
DET BÖRJADE MED PRAKTARTERMINEN
Efter teol.kand.examen i Uppsala våren 1966 och sommarpraktik som prästvikarie vid Sjömanskyrkan i Hull, England,
började praktarteminen i Uppsala i augusti månad. Vi var 22
studerande vars första vecka var förlagd som internat på Sigtunastiftelsen. Direktor Olov Hartman var vår enastående
värd och ledare för vår själavårdsutbildning. Han lärde oss
hantverket när det gällde den prästerliga själavården.
En tidsbild var att samtliga blivande präster var gifta före
praktarterminens avslutning och flera hade också barn att ha
försorg om.
Från Uppsala var vi fyra prästkandidater, förutom undertecknad också Lennart Hallgren, Jan-Åke Helleskog och Lennart Jacobson. Vid prästexamen den 16 december anslöt sig
också Stig Jarlby, som studerat i Lund. Flera av oss var unga.
Yngst var Stig Jarlby med 22 år, Jan-Åke Helleskog samt undertecknad 24 år, Lennart Hallgren 27 och Lennart Jakobsson 38 år. Vi hade alla som bakgrund en uppväxt i kyrkliga
miljöer inom Svenska kyrkan.
Den 14 december avslutades praktarterminen i Uppsala
och 16 december skulle prästexamen hållas på Domkapitlet
i Skara. Prästvigning skulle ske den 18 december vid aftonsången i Skara domkyrka. Måndagen den 19 december skulle
vi vara på plats och beredda att tjänstgöra i församlingar och
pastorat dit vi blivit missiverade som pastoratsadjunkter. Dessutom skulle var och en av oss hållit en sacerdotalpredikan en form av provpredikan för en blivande präst - i domkyrkan
eller åtminstone i Skara domkyrkoförsamling.
Man kan säga att vi som unga präster fick starta våra tjänstgöringar i sprinterfart i Skara stift på 1960-talet!
Vi fick inte heller reda på till vilket pastorat vi skulle bli
missiverade förrän i november månad. Det gällde dessutom
att ordna bostadsfrågan. Vi var ju alla gifta och ett par hade
barn.
Min fru Elisabeth och jag skulle bo hos mina föräldrar i
Lyrestad fram till nyåret eftersom vi fått en bostad på Madlyckevägen i Mariestad från 1 januari 1967.
PRÄSTEXAMEN I SKARA
Någon egentlig tid till att förbereda sig för prästexamen fanns
inte. Avslutningen av praktarterminen med prov i 7 ämnen
hade krävt både kraft och energi.
Flyttningen från studentlägenhet i Uppsala och resa med
flyttlass ner till Västergötland tog också sin tid att förbereda
och genomföra. Dessutom skulle vi förbereda våra sacerdotalpredikningar i Skara. Naturligtvis tillkom också tid till förberedelser för exempelvis tal vid skolavslutningar veckan före
jul samt förberedelser för julhelgens gudstjänster.
Tur var nog det för oss fem prästkandidater att vi helt enkelt inte fick tid att bli nervösa och oroliga för prästexamen.
Vi visste inte riktigt vad som väntade oss. Biskop Sven Danell
skulle som vår biskop leda prästexamen och ställa vissa frågor
till oss, så mycket visste vi. Han hade vid sin sida domprost
Nils Karlström och kyrkoherde Erik Börjesson i Saleby. Börjesson var vald av prästerskapet som förtroendeman och alltså
på vår sida, så att säga.
Efter en välkomsthälsning började biskop Sven Danell: ”Jag

ber kandidaten slå upp kapitel 9 hos profeten Jesaja och läsa
på hebreiska de första versarna”. Han räckte fram sitt Gamla
Testamente på hebreiska till en av oss prästkandidater och
sade på sitt stillsamma sätt. ”Läs texten kandidaten” och sedan till en annan: ”Översätt texten” och så blev det en kort
utläggning.Vad domprost Karlström sa kommer jag inte ihåg.
Erik Börjessons område gällde den praktiska teologin hur
man som präst väljer psalmer till en gudstjänst och testade lite
grann våra psalmkunskaper som blivande präster i Svenska
kyrkan. Allt gick bra. Men prästexamen för oss blivande präster hade inte bara varit en enkel formsak. Det var ett verkligt
prov av en vördad och respekterad vigningsbiskop - Sven
Danell.

PRÄSTVIGNING I SKARA DOMKYRKA
Mina två assistenter var min far, kyrkoherde Gustaf Hillby i
Lyrestad och min svärfar, kyrkoherde Jonas Östman i Torps
pastorat i Härnösands stift.
En indisk biskop från tamulkyrkan i södra Indien assisterade biskop Danell vid prästvigningen. Denne händelse påminde oss om och påverkade mig säkert för framtiden att den
kristna kyrkan är både global, universell och världsvid.
PRÄSTTJÄNST I MARIESTADS PASTORAT
Jag var missiverad på min första tjänst som präst till Mariestads pastorat. Komministern i Leksbergs församling, HansErik Hanser, var för tillfället sjukskriven och undertecknad
skulle gå in som vikarie och ersätta honom till han kunde
återgå i tjänst.
Min chef som kyrkoherde hette Henrik Strandqvist. Han
var dessutom kontraktsprost i Mariestads kontrakt och 39 år
äldre än undertecknad. Georg Mönegård var komminister
i pastoratet och var 34 år äldre. Men det både roliga och
märkliga var att jag aldrig kände eller upplevde den stora
skillnaden i ålder oss emellan när det gällde samarbetet inom
pastoratet under det dryga år som jag tjänstgjorde i Mariestad
som pastoratsadjunkt.
Detta gällde också skolkantorn i Leksbergs församling, rek7

torn och läraren vid Leksbergs skola Carl-Axel Danielsson
och vårt samarbete. Jag fick med andra ord ett mycket gott
stöd av äldre kollegor och andra under mitt första prästår i
Mariestad. Detta gällde också samarbetet med andra medarbetare i Leksbergs och Mariestadsförsamlingar och med församlingsborna.
Till saker hör att jag faktiskt bad biskop Sven Danell att
slippa att bli missiverad till Mariestad främst av två skäl. Det
första var att Mariestad var min skolstad där jag avlagt både
real- och studentexamen och där en del människor - främst
genom min familj och mina föräldrar - kände mig sen gammalt. Den andra orsaken var att jag varit aktiv friidrottare
inom MAIF - Mariestads Allmänna Idrottsförening - och
tävlat i flera grenar för MAIF och bland annat sprungit 1.500
meter på medeldistans på 4 minuter och 4 sekunder. En bra
tid än idag. En del idrottsfolk kände därför till mig i Mariestad, också gamla skolkamrater. Och nu skulle jag komma
tillbaka i en ny roll som ung präst. Skulle jag klara det?
Men mitt första år som präst i Mariestad blev nu en välsignelse. Min chef som kyrkoherde gav mig allt stöd jag kunde
få under detta år också när det gällde nyansatser i gudstjänst
och församlingsliv. För i slutet av 1960-talet kunde en ung
präst både få komma med nya idéer och sedan få möjlighet
att praktisera dem - åtminstone i Mariestad!
Jag fick raskt en mängd nya arbetsuppgifter som fängelsepräst - det fanns ett ungdomsfängelse i Mariestad - och som
ungdomspräst förutom de vanliga praktiska prästgöromålen
som konfirmandundervisning och det som då kallades förrättningar - dop, vigsel och jordfästning - m.m. Starkt påverkad av var jag - utan att vara extrem på något sätt - av Kyrklig
förnyelse och dess program som jag mött under studietiden i
Uppsala. Dessutom hade jag varit ledare för Uppsala kyrkliga
frivilligkår 1964-1965 och hade dessutom praktisk erfarenhet
av tre somrar som assistent vid sjömanskyrkor - som det hette
på den tiden - i Polen, Holland och England.
Seden att använda dopljus vid dop var ganska ny i Svenska
kyrkan vid denna tid. Alltså fick jag börja använda dopljus
vid dop efter samråd med prosten Strandqvist. Likaså att gå
på hembesök hos barnfamiljer inför all dop jag hade i Mariestads pastorat. Jag tror att Gunnar Blomgren hade börjat med
detta lite tidigare än jag, men vi var nog först med att systematiskt göra detta i Skara stift. Familjegudstjänsterna inleddes
med procession där ibland också dopfamiljer gick med och
ibland hade vi korsbärare i täten. Detta var ganska ovanligt i
Skara stift vid denna tid men det togs emot positivt vad jag
kan minnas. Och hela tiden när detta infördes kände jag det
goda stödet från prosten Strandqvist.
Det fanns ett KGF på gymnasiet och vi startade också en
bibelstudiegrupp och sedan en kyrkospelsgrupp som framförde några enklare kyrkospel. I Mariestad fanns också ca 100
barn i minior- och juniorarbete engagerade med Gunhild
Granstam som en enastående ledare. Allt detta fördes jag på
ett enkelt och naturligt sätt in i under mitt första år som präst
i Mariestads pastorat.
Den enda bakslaget jag minns var från ett möte med kontraktets präster. Strandqvist hade bett mig att berätta både om
upplägg och erfarenheter från mina hembesök och dopsamtal
med föräldrar i Mariestads pastorat. För detta blev jag utskälld
av två präster! Efter ca 14 dagar ringde de och bad om ursäkt
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för vad de hade sagt och för sin skarpa reaktion som utslag av
konservatism. Nu hade de båda börjat förstå själva poängen
med att gå på hembesök till unga föräldrar före dop. Jag vet
inte om det var prosten Strandqvist som hade talat med dem
eller om de hade kommit på detta själva. Men vi blev senare
vänner med varandra.

KYRKOSPELSKARAVANEN SOMMAREN 1967
Paul-Ragnar Melin var stiftsadjunkt i Skara stift och hade vid
sin sida Elsie Carlsson som ungdomssekreterare. Under våren
1967 tog Elsie Carlsson kontakt med mig med en förfrågan
om jag ville bli kaplan för en kyrkospelskaravan som skulle
dra fram på ett antal turistorter i Skara stift med Olov Hartmans kyrkospel ”Den brinnande ugnen”. Hon hade fått tips
från KGF-arna i Mariestad och visste om min tid med Kyrkliga Frivilligkåren i Uppsala där en kyrkospelsgrupp brukade
ingå i evangelisationsarbetet. Kyrkospelarna skulle också vara
sångkunniga så att vi också kunde framträda som sångkör vid
behov. Jag svarade ”ja” på förfrågan efter kort samråd med
Henrik Strandqvist, som också såg värdet av att ha en grupp
kyrkliga ungdomar i Mariestad under en del av juli månad
med församlingshemmet som fast punkt i skuggan av domkyrkan. Eftersom jag inte var stiftsanställd kunde jag inte få
formell ledighet för uppdraget utan fick sköta det vid sidan
av mina övriga prästerliga uppdrag. Någon formell ledighet
från stiftet kunde jag inte beviljas trots att jag fortfarande var
pastoratsadjunkt under mitt första år som präst.
Det var som att fortsätta med uppgiften i Uppsala Kyrkliga Frivilligkår där jag varit kårledare under studieåret 19641965. Kyrkospelarna/sångarna följde också med mig på olika
uppgifter inom pastoratet ibland, sjöng på äldreboende etc.

Och i förbifarten startade vi också upp Skara stifts första sommarkyrka på Ekudden i Mariestad. Jag mins att Lars-Edvin
Nilsing, en av de teologie studerande i kyrkospelsgruppen
talade vid ett friluftsmöte ute på Ekudden. Flera i gruppen
blev senare präster i Svenska kyrkan som Lars-Edvin Nilsing, Ingemar Holmstrand, Per Lagergren, Birgitta Nyman
och Richard Grügiel medan de övriga blev stöttepelare som
lekmän/kvinnor i kyrkan.
Deltagarna gjorde inte bara en insats genom att vara med
i denna Kyrkospelskaravan för stiftets och Svenska kyrkans
räkning. Man fick också en naturlig inblick i kyrkans liv, kontakt med människor och ett regelbundet andaktsliv och gudstjänstliv som var viktigt för framtiden. Och ett kamratskap
som håller genom åren.
Till vårt förfogande hade Skara stift ställt två Volkswagenbussar med undertecknad och Elisie Carlsson som chaufförer.
Det var särskilt viktigt med samråd och planering i förväg
eftersom det inte fanns några mobiltelefoner på den tiden att
kommunicera med.
Så drog vi iväg till Vilske-Kleva, Borås, Råbäck Karlsborg,
Läckö och Trollhättan där vid medverkade under Fallens Dagar.Vår resroute var planerad i samråd med Vogel Rödin som
var turistchef i Västergötland vid denna tid.
Om Olov Hartman och kyrkospelet ”Den brinnande Ugnen” kan mycket sägas.Vi studerade Johannes Uppenbarelsebok under min ledning på förmiddagarna efter frukost och
morgonbön i tidegärdens form. Efter lunch brukade vi ha
middagsbön innan vi förberedde oss för avfärd till nästa plats
där vi skulle framträda.Vi var ju som ett resande teatersällskap
med Hartmans kyrkospel. Det var fascinerande att studera
”Synernas bok” och Daniels bok samtidigt som vi alltmer
växte in i Hartmans kongeniala skapelse ”Den brinnande ugnen” som i sitt budskap ville tilltala nutidsmänniskan i kyrkodramats form om Bibelns budskap. Men för oss som vara med
fick detta en stor och viktig betydelse för framtiden.
Den avslutande delen som pastoratsadjunkt i Mariestads
pastorat var fylld med olika arbetsuppgifter. Som kaplan för
ungdomarna i Mariestads KGF fick jag en kunskap och erfarenhet av kontakten med unga människor som blev till stor
nytta som skolpräst i Borås och senare som rådgivare i skolfrågor inom RKU - Riksförbundet Kyrkans Ungdom - och
i mitt fortsatta engagemang med kyrkligt ungdomsarbetet
både i Sverige och i andra länder.
Under hösten 1967 blev det också klart att Yngve Levenskog, kyrkoadjunkt i Borås Caroli, skulle efterträda Hans-Erik
Hanser som komminister i Leksbergs församling i Mariestads
pastorat och att undertecknad skulle byta plats med honom i
Caroli från 1 mars 1968.
Men mellan Mariestad och Borås fick jag också göra ett
kort mellanspel som vikarierande kyrkoherde i Amnehärad.
Bengt Wahlström hade blivit utsedd till kyrkoherde i Lidköping och prästbristen var så stor i Skara stift att man inte hade
någon annan att missivera innan ny kyrkoherde var installerad
i Amnehärad.
Så fick vi, min fru Elisabeth och vår son Andreas, flytta till
den stora prästgården i Amnehärad för en begränsad tid.
Vissa arbetsuppgifter fick jag ha kvar i Mariestad som 57
konfirmander fördelade på tre grupper samt en nu kull konfirmander fördelade på Otterbäcken och Gullspång. Det blev

en bra övning och praktik för en blivande konfirmandkonsulent och för kontakt med ca 100 nya konfirmander årligen
i Sjöboområdet i Caroli församling.
Det unga prästparet blev mycket väl mottaget av församlingsborna i Amnehärad och diakon Lennart Varö.
En sak jag särskilt minns från den tiden var att jag blev ombedd av några musikaliska ungdomar bland konfirmanderna
att bli deras vokalist! Jag ställde naturligtvis upp eftersom jag
ansåg att detta låg inom ungdomsarbetes ram. Och det var
roligt att öva med ungdomarna i undervåningen på Otterbäckens nya kyrka en gång i veckan.
I slutet av februari månad 1968 bar flyttlasset iväg till textilstaden Borås och till Alideberg, nedre delen av Sjöboområdet
där vi fick vår bostad och nya arbetsuppgifter väntade. Textilindustrin i Borås gick på högvarv och i Sjöboområdet bodde
vid denna tid ca 14.000 människor. De flesta vuxna var yrkesverksamma inom textilindustrin. I Sjöområdet var många
familjer trångbodda, vilket ofta ledde till många sociala problem.Vi var två präster och en diakon. Det fanns dessutom en
kyrkans ungdomsgård i anslutning till den 1961 byggda distriktskyrkan i Sjöbo. Den andre prästen hette Ragnar Lemar
och var då ca 60 år mot mina 25. På Alideberg fanns också
en församlingssal i en källarlokal med miniorer och juniorer,
söndagsskola och syförening samt en bibelstudiegrupp.

SJÖBODISTRIKTET I CAROLI FÖRSAMLING 1968
Sjöbodistriktet i Caroli var ett socialt oroligt område i slutet
på 1960-talet och med stora barnkullar. Detta medförde att
jag hade ca 100 konfirmander i 4 eller 5 grupper varje läsår.
Sedan kunde man också ha en sommargrupp. Dessutom avancerade jag snabbt till att bli Borås mest anlitade medlare
- trots att jag var den yngste prästen i Borås. Som jag tidigare
nämnt hade vi prästkandidater fått lära oss ett handfast hantverk när det gällde medlingar av Olov Hartman under vår
praktartermin - som nu kom väl till pass.
Vi präster fick inte föra några journaler som en del av den
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prästerliga tystnadsplikten men den kyrkliga medlingen var
mycket stor i jämförelse med den borgerliga.
Det ansågs också naturligt att prästen på Alideberg också
hade Storklassen i söndagsskolan i Alidebergs församlingssal på söndagsmorgnarna under terminerna när det inte var
familjegudstjänst. Detta innebar att de flesta söndagarna var
fyllda med allehanda gudstjänster.
Arbetsgemenskapen och kollegialiteten var trots den mycket stora arbetsbelastningen mycket god med Ragnar Lundell
som primus motor och med Lennart Nordqvist och Svante
Enander samt undertecknad. Prosten Larsson, vår kyrkoherde
i Caroli, var fullt upptagen med sina kyrkoherdesysslor och
komminister Ragnar Lemar hade också sitt. Caroli församling hade ca 36.000 invånare före den stora textilkrisen vilket
var ungefär lika många som i Gustaf Adolfs och Brämhults
församlingar, där Egon Åhman var kyrkoherde.
JOURHAVANDE PRÄST
Redan första veckan i Borås blev undertecknad uppringd av
Egon Åhman som frågade om jag kunde ställa upp som jourhavande präst. Detta med jourhavande präst i Borås och Skara
stift gjordes på försök. Åhman hade kontakt med komminister Erland Frisell i Göteborg som hade startat Jourhavande
präst i Göteborg. Man skulle vid behov vara jourhavande under en hel vecka under kvälls och nattetid. Åhman talade sig
varm för det stora och framväxande behovet - och jag lovade
ställa upp på prov.
Jourhavande präst hade inte fått fasta former i sin organisation. Därför kunde man också få rycka ut nattetid. Jag blev en
gång kallad till en adress i centrala Borås. Någon skulle möta
mig vid porten och visa mig in till en person som absolut
behövde tala med en präst. Det gällde livet! När jag väl kom
till porten visades jag in till den person jag skulle tala med.
Vad jag först efter en stund förstod var att jag hamnat i Borås
knarkcenter! Men jag fick snabbt sällskap. Efter ca 20 minuter dök också jourhavande läkare upp.Vi kände varandra sen
tidigare. Personen fick sitt samtal jag lämnade lokalen i jourhavande läkares sällskap. Jag blev väl bemött av missbrukare
på Borås gator. Man uppskattade, sa man, att bli sedd och respekterad som medmänniska och inte bara som missbrukare.
Människor kände till och respekterade prästens absoluta
tystnadsplikt också under mycket svåra förhållanden, det fick
jag erfara många gånger som jourhavande präst men också
vid medlingar.
UNGDOMSPRÄST I BORÅS
Eftersom jag hade erfarenhet i ungdomsarbetet som kaplan
för KGF i Mariestad så blev jag också kaplan för KGF i Borås
där Bäckängsskolan var den största gymnasieskolan och därmed ledare för Svenska Kyrkans skolarbete.
De andra prästerna i Caroli hade också sina specialområden
där de var kaplaner.
Mina erfarenheter från arbetet på olika sjömanskyrkor, som
jag tidigare nämnt, engagemanget i Uppsala Kyrkliga Frivilligkår under studietiden i Uppsala, kaplanstiden med KGF i
Mariestad, Kyrkospelskaravanen sommaren 1967 samt att det
fanns en Kyrkans Ungdomsgård på Sjöbo, gjorde att undertecknad tog initiativ till att samla ungdomar i Kyrkans Ungdom till särskilda ungdomsgudstjänster.
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UNG GUDSTJÄNST
Vi kom att kalla formen för ”Ung Gudstjänst” eftersom den i
första hand vände sig till unga människor och leddes av unga
människor. Målet var att nå unga människor för Jesus Kristus
också i gudstjänstens form.
Vi delade upp oss i tre olika grupper i förberedelsearbetet:
En för gudstjänstens utformning, en temagrupp, som hade
som uppgift att utforma predikan, förbön etc., samt en PRgrupp. Viss inspiration till denna modell hade undertecknad
fått från gudstjänsterna i S:t Mikaelskyrkan i Uppsala under
ledning av domkyrkokomminister Fredrik Sidwall. Alltsammans var ett utflöde ur Kyrklig förnyelses program för Svenska kyrkan.
Vi planerade för en ”Ung gudstjänst” i terminen med början i oktober månad 1968. Efter gudstjänsterna var det öppet
hus och fika. Vi började alternera mellan Sjöbo och Byttorp
där det också fanns en kyrkans ungdomsgård.
Dessa ungdomsgudstjänster väckte stor uppmärksamhet
både i kyrkliga kretsar inom Skara stift, men också i massmedia.
Många av de ungdomar som kom med i detta arbete blev
senare präster och aktiva lekmän i Svenska Kyrkan. Bland
de blivande prästerna kan nämnas: Johnny Hagberg, Rune
Hjelm, bröderna Bengt och Lars Johansson, Stefan Martinsson (nu präst i Rio De Janeiro), Curt Rydén, Anders Reinholdsson och Karin Larsson, numera Gustavsson, diakon i
Mariestad.
Jag blev också inbjuden att med ungdomar från Borås leda
och predika i en ”Ung gudstjänst” i Skara domkyrka senvåren
1969 i samband med stiftsungdomsmötet i Skara.
Hela uppläggningen av gudstjänstarbetet presenterades i en
artikel i Skara stifts julbok 1969 och påminner i sin uppläggning om det gudstjänstarbete som nu sker allmänt i våra
församlingar.
YNGRE PRÄSTER I SKARA STIFT
Det fanns ett stort behov av platser för samtal för yngre präster i Svenska kyrkan på 1960-talet.Vi levde i en brytningstid.
Mycket höll på att förändras i det svenska samhället och i
vår svenska kyrka samtidigt i farten i sekulariseringsprocessen
ökade.
Vi äldre präster minns säkert studiecirklar kring Harvey
Cox bok: ”Har Gud skapat tätorten? ”Kyrkan och sekulariseringsprocessen var också ämnet för kyrkoherde Egon Åhmans prästmötesavhandling 1966.

Jag tog senvåren 1968 kontakt med komministern i Alingsås, Sven Skullered och inbjöd yngre präster i Skara stift till
samlingar en gång i månaden kring aktuella frågor för oss
yngre präster. Gensvaret blev positivt och stort. Vi började
våra samlingar under hösten 1968 och träffades antingen i
Skara eller i Falköping. Från början var det mest frågor kring
kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravningssamtal
med andra ord kontakter på ett personligt sätt med anhöriga
i anslutning till kyrkans handlingar. Naturligtvis kom både
gudstjänst och samhällsfrågor upp. Till varje sammankomst
var en inledare utsedd kring ett visst ämne och någon av
oss var samtalsledarare. Som en positiv bieffekt skapade dessa
sammankomster för oss då yngre präster en stark samhörighetskänsla som blev betydelsefull för gott samarbete, inbördes
stöd och inspiration.
När biskop Helge Brattgård tillträdde som biskop efter
Sven Danell bad han om att få vara med vid en sammankomst. Detta resulterade i att han inbjöd oss att samverka i
stiftsarbetet med en bredare basis efter denna modell som ett
komplement till de traditionella teologiska seminarier som
också hållits i stiftet.

om skulle vi få tillökning i familjen under år 1970 genom att
vår vän Elsie Carlsson - som efter tiden som ungdomssekreterare i Skara stift - arbetet som husmor vid sjömanskyrkan i
Lima i Peru - skulle ha med sig en föräldralös flicka till vår familj. Genom den arbetsbelastning jag hade som kyrkoadjunkt
i Caroli och mitt ansvar för familj, hustru och flera barn, så
kom jag att under våren 1970 att svara ”ja” på erbjudandet
om en komministertjänst i Grums församling i Karlstads stift.
Jag sökte och fick tjänsten och bodde och arbetade där i 16
år innan vi återvände till Skara stift då jag blev vald till kyrkoherde i Borås Gustaf Adolfs pastorat.
Min efterträdare i Caroli blev Leif Dahlin som själv var
född och uppväxt i Brämhult och barndomskamrat till Curt
Rydén. Leif och hans hustru Ingela kände jag väl och hade
medverkat vid deras vigselgudstjänst i Uppsala hösten 1967.

HEM OCH FAMILJ
Under Boråstiden föddes vår andre son, Jonas, 1969. Dessut-

Erland Hillby

En märklig levnadsbana

Matrikelbitare kallas en sådan som finner nöje i att läsa och
studera matriklar. Det som för somliga bara är en massa trista
biografiska uppräkningar blir för andra levande historia. Personerna i matrikeldata träder fram och man får en levande
bild av dem.
Undertecknad kan inte säga annat än att han finner ett stort
nöje i att läsa matriklar, nya som äldre. Likaså är minnesteckningar över avlidna präster från alla stift en god kvällslektyr.
Vid genomläsning av Westerås Stifts- Matrikel 1830 fastnade jag för en prästman med en märklig levnadsbana. Det var
kyrkoherden i Fellingsbro, Johan Henrik Engelhart. Denne
var född i Göteborg den 17 oktober 1759, blev student i Lund
1776 som sjuttonåring och redan efter två år filosofie magister
1778 och efter ytterligare två år, 1779, Chemiae Docens vid
Lunds Akademi. Engelhart blev sedan medicine doktor 1780
varefter han företog ”en lärd utrikes resa” åren 1780-1786.
Härefter blev han Anatomiae Prosector 1784, Medicine Lector i anatomi och medicin vid Göteborgs Gymnasium 1787,
Medicine Pract. Professor vid Lunds Akademi 1788, Förste

Min tid som ung präst i Skara stift var nu över. Jag minns
med glädje de tre och ett halvt år av tjänst i Skara stift och alla
de relationer undertecknad fick med människor under denna
tid. Uppdraget och uppgiften är densamma: ”Att göra Jesus
Kristus känd, älskad och efterföljd bland medmänniskor”

Fält-Medikus vid sjukhusen i Karskrona 1789 och Förste LifMedikus 1794. Två gånger var han Rektor Magnificus och
en gång promotor vid Medicinska Fakulteten.
Han erhöll en dyrbar gulddosa av Kejsar Alexander för det
program han 1802 utgav, till avhörande av sorgetalet av Arvprinsen av Baden
Under 23 år var han inspektor för Göteborgska Nationen
och under 3 år för den Småländska
1815 försvarade han en avhandling över Pilatus fråga:Vad är
sanning? Och prästvigdes den 9 december 1815. Året därefter, 1816, blev han Chirurgie Magister 1816 och kyrkoherde
i Fellingsbro 1817. Till prost utnämndes Engelhart 1819 och
blev JubelMagister 1829. Johan Henrik Engelhart avled den
24 oktober 1832.
Han var Heders-Ledamot af Kongl. Sundhets-Kollegium,
samt Ledamot af Kongl. Vetenskaps-Societeten i Edingburg,
Kong. Medicinska Societeterna i Lindon och Edingburg,
Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets Samhäller i Göteborg,
Svenska Läkare-Sällskapet i Stockholm och Physiografiska
Sällskapet i Lund. – Under sitt praesidium utgifvit 64 Disputationer, Lund 1778-1814.
Engelhart stod inom sin vetenskap på höjden av sin tids
bildning. Han var även befrämjare av den så kallade prästmedicinen, en förening av de medicinska och teologiska studierna, som vid denna tid ansågs vara av stor nytta.
Johan Henrik Engelhart var son till stadskirurgen, Carl Didrich Engelhart (en av grundarna till frimurarlogen i Göteborg) och hans hustru Anna Justina Kitz.
Utan tvekan är detta en mycket märklig levnadsbana. Visserligen känner vi till några ytterligare som varit professorer
inom medicinen och därtill präster men Engelharts levnadsbana torde vara unik.
Johnny Hagberg
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Förödande inskriptionsmiss på lillklockan i Christinae kyrka i
Alingsås
Jag är klockan
och jag förkunnar fåfängliga ting
medan jag drages:
Kommen! Jag kallar
till livets glädje.

Det blev ibland fel även i äldre publikationer, har jag kunnat
konstatera. Efter att ha lyssnat till Tomas Sjödins inspirerande
föredrag på Sigtunastiftelsen i mars 2010 om sin passion för
kyrkklockor, begav jag mig själv upp i tornet till Christinae
kyrka – ”min” kyrka här i Alingsås. Kanske kunde jag hitta
någon utgångspunkt i klockorna till det avskedstal jag planerade för vår älskade kyrkvaktmästare i Christinae kyrka,
Ingvar Karlsson, som skulle gå i pension och avtackas. Väl
däruppe med en vidunderlig utsikt över staden från ovan,
blev jag nyfiken på den latinska inskriften på lillklockan från
1937. Där står följande inskription:
EGO SUM CAMPANA
DENUNTIO VANA
DUM TRAHOR:
VENITE! VOCO
AD GAUDIA VITAE.
Eftersom mina latinkunskaper inte räckte till för att tyda
klockans text, tog jag hjälp av mina vänner och kollegor, latinlärarna Baiba Veldre och Johnny Strand, vilka kunde konstatera att här föreligger med säkerhet ett gravt inskriptionsfel. Det saknas nämligen en negation för att texten ska få
relevans.
Översätter man texten ordagrant blir lydelsen följande:
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Denna översättning – kan vi konstatera – leder förmodligen till att man börjar dra på smilbanden, eftersom den ju
uppmanar till det kristna budskapets raka motsats: världsliga
nöjen som leder bort från Gud – eventuellt förstärkt av den
sista meningen ”Jag kallar till livets glädje”.
Mina vänner latinlärarna slog in den latinska texten på
Google och fick fram ett antal träffar, vilka visar att lite olika
varianter av klockans latinska text figurerar på kyrkklockor
både i Sverige och i övriga Europa.
Då inställde sig frågan: Vem har gjort fel? Beställaren –
Alingsås pastorat? Eller Bergholtz klockgjuteri i Stockholm,
vilket står angivet på både stora och lilla klockan.
Jag ringde upp Bergholtz klockgjuteri, vilket numera håller
till i Sigtuna. Efter bara några dagar kom per post en kopia
av kyrkoherdens, Jan Afzelius, order daterad den 6 februari
1937. Klockgjuteriet har skrivit av inskriptionen precis som
den är formulerad. Här är det alltså kyrkoherden som inte
har sett upp ordentligt. (Möjligen kan man tänka tanken att
klockgjuteriet borde ha reagerat, då denna typ av text inte
varit helt ovanlig som klockinskription.)
Vad som saknas är negationen ”nunquam” (aldrig), som
borde ha stoppats in mellan orden ”CAMPANA” och
”DENUNTIO”, säger mina vänner latinlärarna. Med negationen på plats skulle alltså de två första raderna få lydelsen
”Jag är klockan och jag förkunnar aldrig fåfängliga ting”. Då
får inskriptionen den innebörd som den nog var tänkt att
ha.
Under internetadressen Ridderstad Åsbo socken (i Östergötland, min anm) kan man läsa om att den mindre klockan i
församlingens kyrka, gjuten 1684, hade följande inskrift: ”En
ego campana, nunquam denuncio…”. Detta är alltså en inskrift från samma tid, som den som fanns på den ursprungliga
lillklockan i Christinae kyrka, och där står det betydelsebärande ”nunquam” infogat – dessutom på rätt ställe.
Jag ringde upp Sveriges kanske meste klockkännare – Ingvar Rohr i Lindome. Han är Riksantikvarieämbetets f d
sakkunnige i ämnet kyrkklockor och har inventerat en stor
del av landets alla klockor. Han har vid flera tillfällen varit i
Christinae och kontrollerat klockorna. Däremot visste han
ingenting om inskriptionsmissen. Efter en del efterforskningar från hans sida kunde han per telefon senare berätta, att
den nuvarande klockans inskription stod redan på klockan
från 1670 – fast med tillägget ”nun” mellan orden CAMPANA och DENUNTIO. Detta ”nun” bör rimligen vara en
förkortning av det viktiga ordet ”nunquam”. Denna klocka
hängde då i en klockstapel bredvid kyrkan, berättade Ingvar
Rohr. Klockan har dock rämnat ett par gånger. Troligen är
det därför som man 1937 beslöt sig för att beställa nya klockor. Då blev det både ny storklocka och ny lillklocka och alltså
ett missat ”nun” (aldrig) på den senare.

Ingvar Rohr funderade – utan att se klockan framför sig
– över om det kunde ha varit platsbrist som gjorde att man
uteslöt detta ”nun”. Jag tror vi kan utesluta den möjligheten.
Tittar man på klockan och på hur texten är disponerad hade
det inte varit något problem att tillfoga det betydelsefulla
”nun”.
Jag har hört mig för bland både nuvarande kyrkoherde och
de två föregående, men ingen har vetat om lillklockans felaktiga inskription. I Alingsås församling har vi varit lyckligen
ovetande om denna ”inskriptoriska” malör i hela 73 år. Dock
– oberoende av att ett betydelseskiljande ”nun” eller ”nunquam” aldrig hamnade där det skulle, kommer klockan även
framgent att kalla oss till Guds hus med samma iver som under de föregående 73 åren.

Varnhems kloster
före Birger jarl
Om klostrets rottrådar i tiden

Redaktör: Markus Hagberg

Håkan Kumler

Ny bok om Varnhem
Under 2010 firades 800-årsjubileet av Birger jarls födelse.
Skara stiftshistoriska sällskap har velat sälla sig till firarna genom utgivandet av denna bok, som handlar om ett av de
många projekt som sysselsatte jarlen: Varnhems klosterkyrka.
Han var klostrets store donator, och kyrkan blev också hans
gravkyrka.
Birger jarls betydelse för det som blev Sverige och kyrkan
här kan knappast överskattas. Boken handlar emellertid inte
om honom, utan anknytningen ligger i att hans framträdande
får utgöra sluttid för framställningen: Varnhems kloster före
Birger jarl. Oerhört mycket har skrivits och sagts om Varnhems klosterkyrka. Vad nytt finns att hämta fram, frågar sig
kanske någon. Ja, de senaste årens utgrävningar i Varnhem har
visat att det sista ordet är långt ifrån sagt – det finns mycket
kvar att upptäcka.
Vad denna bok vill bidra med är inte så mycket nya och revolutionerande idéer och hypoteser, eller sensationella forskningsfynd – vilket dock inte innebär att sådana helt saknas.
Snarare vill den dra ut några historiska trådar, och peka på

Varnhems klosters etableringstid, men framför allt dess förhistoria. Det handlar alltså om klostrets rottrådar i tiden. Dessa
är många. Det handlar om kristendomens etablering i Västergötland och Sverige, där orten Varnhem visat sig betydelsefull; klostrets förbindelse med klostertanken och den speciella
spiritualitet, inspirerad av den helige Benedikt av Nursia, som
levdes och odlades inom klostrens murar; det konkreta klosterkomplexets närmaste förhistoria och uppförande, liksom
dess invigning. Varnhems kloster var (och är) en del av ett
omfattande, i princip världsvitt, ”nätverk” med trådar långt
ner i historien.
Den nu publicerade boken bör vidare ses tillsammans med
Skara stiftshistoriska sällskaps övriga böcker om västgötska
kloster: Ora et labora. Varnhems klosterkyrka under nio sekler (2005), Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift
(2007) och Gudhems kloster (2009). I denna volym publiceras också i faksimil två idag relativt sällsynta tryck om Varnhems kloster och klosterkyrka: dels relevanta delar av Frithiof
Halls Bidrag till kännedom om Cistercienserorden i Sverige
(1899), dels Varnhems Cistercienser kyrka med text av Hans
Hilderbrand och etsningar af Robert Haglund (1884).
Följande medverkar i boken: professor Dick Harrison, professor Alf Härdelin, Teol & Fil dr Tore Nyberg, kyrkokonsult
Ragnar Sigsjö, Teol dr Per Ström, Ingmar Svanteson, präst
och benediktinmunk och Fil dr Maria Vretemark.
Boken omfattar 160 s., hårdbunden och rikt ill. Redaktör är
Markus Hagberg. Pris 150 kr och kan beställas genom Johnny Hagberg
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Carl von Linné

Målning över kyrkoherde Gustaf Fredrik Hjortsberg med familj, Släps kyrka, Halland, målat av Jonas Dürch.
För Carl von Linné utgjorde bildning, forskning och religiösa
föreställningar en helhet. Det tycks bli allt svårare att förstå
Linné och hans tid. Den populärvetenskapliga litteraturen vill
gärna framställa honom som kyrkfientlig.
Som fjällbjörkar i Sarek täckte Linnéböckerna bokhandlarnas diskar under Linnéåret. Flera av utgåvorna var ögats
fröjder med färgpanoraman över skogar och fjäll. Fram trädde
en bildningens och forskningens gigant som söker sitt motstycke. Redan Rousseau menade att Linné var hans förebild
och under jubileumsåret kunde inte ens kejsaren i Japan kunde avstå från att hylla sin läromästare.
Ägnar man sig i efterskott åt att läsa vad som skrevs under Linnéjubiléet upptäcker man snart en tendens. Det gäller
många av de populärvetenskapliga linné-författarnas inställning till kyrka och präster. En historisk kändis som Linné
riskerar alltid att bli projektionsyta för samtidens historieskrivning, men i vissa böcker är det övertydligt. Det blir till
slut tröttsamt att läsa. Det gäller till exempel Karin Berglunds
Jag tänker på Linné. Han som såg allt (Albert Bonniers förlag 2007). Boken är mjuk över ryggen och illustrationerna
är underbara, många är från Linnés tid. Bildredaktören Tove
Rauscher har gjort ett överflödande rikt urval. Men när man
läser texten verkar det som om Linné var motarbetad av en
trångsynt kyrka med inskränkta präster. Så var det inte visar
källmaterialet. Det var inte trots samtidens kyrka som Linné
arbetade, utan tack vare den. Visst var Linné en vetenskaplig
nydanare, men även om ingen annan förtjänar hans ryktbarhet, hade han många av sina främsta kollegor bland prästerna.
Här ska också sägas att sin grundläggande utbildning hade
han fått i sina föräldrars prästgård i småländska Stenbrohult.
Det är lätt att hitta exempel på andra prästgårdar som fungerade som vetenskapliga forskningsstationer. Det räcker att
nämna två exempel: Hammar i Närke och Släp i Halland. I
Hammars prästgård vid Norra Vättern hade prosten Daniel
Tiselius installerat en stjärnkikare.Tiselius rörde sig inom olika
vetenskapsfält och han blev den förste att mäta Vätterns djup.
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Hammarsprosten skrev en bok om Vättern med en aningen
omständlig titel: Uthförlig Beskrifning Öfwer Den stora Swea och
Giöta Siön Wätter Til des Belägenhet, Storlek och Märkwärdiga
Egenskaper; samt Anmärkningar och Berättelser Om några uthi och
omkring Siön belägna Öjar Nääs Berg och Strömar; med mera som
wärdt är at i acht taga (1723). Drottning Lovisa Ulrika prisade
Tiselius insatser genom att göra honom till en av de första
medlemmarna i Vetenskapsakademien. När Linné på väg till
Västergötland och Bohuslän gästade prostgården i Hammar
var Tiselius redan en gammal man. Prosten Tiselius var född
1682 och tillhörde därmed Linnés föräldrageneration. Redan
före Linné fanns det alltså naturvetenskapliga nytänkare i det
svenska prästerskapet.
Det andra exemplet kommer från Släps kyrka, utanför
Kungsbacka. Där hänger en storslagen oljemålningen som föreställer kyrkoherden Gustaf Fredrik Hjortberg med hustrun
Anna Helena Löfman. De är avbildade som två jämlikar. De
sitter omgivna av sina döda och levande barn, vetenskapliga
instrument, exotiska växter, fjärilar och fiskar, lärda luntor,
jordglob, orgelpipor och kemikalier i glasburkar. Yngste sonen rycker en halvapa från Madagaskar i svansen. Som ung
skeppspräst hade Hjortberg gjort tre resor till Kina. I Vallda
socken i Halland var han den förste som odlade potatis. Till
Hjortbergs vetenskapliga instrument hörde en elektricitetsmaskin. Enligt bevarade journaler kom hundratals patienter
till prästgården och blev botade med hjälp av den märkvärdiga apparaten.
Mitt på familjetavlan i Släp hänger den korsfäste Kristus.
Det verkar bli allt svårare att inse att det i 1700-talets Sverige
inte fanns någon motsättning mellan forskningens frontlinjer
och djupt förankrad kristen tro. Kyrkan i Sverige var självklar
som fjällbjörken i Sarek. Nutidens oförmåga att känna in en
annan tids kyrklighet är tradig. Det går teofobisk slentrian i
mycket som skrivs.
Vill man läsa en forskare som ägnat möda åt att förstå Linnés religiösa föreställningar utifrån den tid han levde i, är Elis

Malmeström fortfarande oöverträffad. Tomas Anderman kan
sägas vara Malmeströms efterföljare. Senast under jubileumsåret utkom han med en fin Linnébok.
Ett annat exempel är Oscar Levertin som med känslig inlevelseförmåga påbörjade en biografi om Linné. Arbetet avbröts av Levertins död 1906. De bevarade kapitlen visar att
det skulle ha blivit den oförlikneliga Linnéboken. Poeten
Levertin upptäckte poeten Linné, men lodade även djupet i
Linnés religiösa föreställningar.
Till arvet efter Linné hör kyrkan i den tid Carl von Linné
verkade. Det fanns hos Linné och i hans tid ett fruktbart förhållande mellan kristen tro, bildning och vetenskap. De var
beroende av varandra. Om detta finns det mer att berätta.

Välkomna till en dag med
Äldre Västgötalagen och till
årsmöte med Föreningen för
Västgötalitteratur,
lördagen den 9 april i Skara
enligt följande program:

Mikael Mogren

Västgötalagen i nyutgåva

10.00 Kaffeservering. Gamla biblioteket, Skara
10.30 Visning av Äldre Västgötalagen i original på
Gamla biblioteket. Sven-Olof Ask berättar om
utställningen
11.00 Skrivarna i Äldre Västgötalagens handskrift.
Professor Per-Axel Wiktorsson
Genom Föreningen för Västgötalitteratur och vår Hedersledamot, professor Per-Axel Wiktorsson, utges nu Äldre Västgötalagen, handskrift B 59 i Kungl. Biblioteket. Lagen finns
tidigare utgiven men utges nu för första gången i sin helhet,
helt översatt och i färgfaksimil. Därtill kommer en inledning
där professor Per-Axel Wiktorsson redogör för själva handskriften, dess uppbyggnad och historia samt behandlar de
olika skrivarna i handskriften.Till denna inledning fogas även
uppsatser av professorerna Svante Strandberg och Göran B.
Nilsson.
Allt i handskriften har tidigare inte kunnat läsas men genom
modern teknik har en stor del av dessa texter nu kunnat tolkas. För första gången utges även den så kallade Latinbalken i
översättning. De latinska översättningarna är utförda av Fil dr
Georg Stenborg och professor Monica Hedlund.

11.45 Presentation av den nya utgåvan. Johnny Hagberg
12.00 – 13.00 Lunch. Anmälan om deltagande sker
till email: sven-olof.ask@tele2.se
eller Box 325, 532 24 Skara senast den 5 april.
13.00 Västgötalagens dolda texter. Professor Monica
Hedlund
13.45 Handskrifr B 59 och dess Latinbalk. Fil dr
Georg Stenborg
14.15 Handskrift B 59 och Yngre Västgötalagen.
Professor Göran B Nilsson
14.45 Avslutning

Presentation av utgåvan sker i Skara den 9 april i samband
med Föreningen för Västgötalitteratur och Missalestiftelsens
årsmöten.Vid vårt årsmöte den 21 maj blir det även en presentation av utgåvan samt möjlighet att inköpa verket.

15.00 Årsmöte med Föreningen för Västgötalitteratur
Årsmötesförhandlingar, Årets vackraste
Västgötabok
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Verksamhetsberättelse för Skara stiftshistoriska sällskap 2010
Styrelsen för Skara stiftshistoriska sällskap får härmed lämna
följande berättelse angående verksamheten under år
2010.
Styrelsen får i all ödmjukhet och i stor tacksamhet notera
att även år 2010 kan betraktas som lyckosamt för sällskapet.
Ambitionen 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” har styrelsen försökt att hålla fast vid, och
denna strävan har uppenbarligen även rönt gensvar. Medlemmar och andra personer inte enbart inom stiftet utan också
i vidare kretsar har visat ett påfallande intresse för sällskapets
verksamhet och utgåvor. Tillströmningen av nya medlemmar
har glädjande nog fortsatt. Sällskapet har för sin bokutgivning
fått ta emot generösa inslag från olika fonder och stiftelser.
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
Bengt Fåglefelt till vice sekreterare. Margareta Jansson omvaldes till kassaförvaltare och ansvarig för medlemsregistret.
Som webbmaster för Sällskapets hemsida på Internet utsågs
Helena Långström Schön.
För översättning av Brynolf Algotssons samtliga officier har
även detta år fil. dr Elisabet Göransson, Lund, anlitats för viss
tid.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden: den 15
februari, den 24 april (konstituerande), den 31 maj, den 30
augusti och den 6 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 Hermansson och revisor Gunnar
Wilsson som ersättare.

Sällskapets årsmöte hölls lördagen den 24 april, och det
var även denna gång förlagt till Varnhem. Det inleddes i klosterkyrkan med andakt som hölls av komminister Markus
Hagberg. Föreläsningar och förhandlingar hölls i Varnhemsgården.
Årsmötet utformades som ett Seminarium kring kommande
bokutgivning med föreläsningar av universitetslektorn, fil. dr
Martin Berntson om Västgötaherrarnas uppror, av docenten,
teol. dr Christer Pahlmblad om Hemsjömanualet, samt av historikern och författaren Martin Giertz om Våra prästgårdar.
På närvarolistan vid årsmötesförhandlingarna hade 55 personer antecknat sig, men det verkliga antalet deltagare i mötet
var betydligt större.
Sällskapets bokutgivning. Under år 2010 har fem nya publikationer i skriftserien utkommit, nämligen
Nr 53 Inga von Corswant-Naumburg: Supplement till Hu
vudbaner och anvapen inom Skara stift;
Nr 54 Markus Hagberg (red.): Een kort underwijsning.
Biskop Erik Falcks dogmatik;
Nr 55 Bengt Schantz: Hemma i främmande hamn. En
sjömanspräst berättar;
Nr 56 Bengt Hägglund & Cajsa Sjöberg: Matthias Hafenref
fers Compendium doctrinae coelestis. Utgivet med översättning, inledning och kommentarer;
Nr 57 Märta Bodin: Mission i förändring – perspektiv på
Skara stift och Svenska kyrkans mission 1874-2009.
Medlemmar. Tillströmningen av medlemmar i sällskapet
har även under detta år varit synnerligen god. Vid årets utgång hade sällskapet 911 medlemmar, av vilka 118 är ständiga
medlemmar. Under året tillkom 123 nya medlemmar, och
9 personer i medlemskadern avled. Sällskapet har 7 hedersmedlemmar och räknar även in 21 teologie studerande i sin
skara. Anmärkningsvärt är att medlemmarna fördelar sig vida
ut över landet och att stiftshistoriskt intresserade utanför stiftets, ja, till och med utanför vårt lands, gränser anmäler sig
till sällskapet. Sålunda visade det sig att sällskapets medlem nr
900 Mats Kockberg bor i Helsingfors.
Sällskapets medlemsblad med ordföranden Johnny Hagberg som ansvarig utgivare har under året utkommit med fyra
nummer med ett omfång på 20 sidor. Ett stort antal personer
har generöst bidragit med artiklar och andra bidrag, vilket
styrelsen tacksamt kan notera.

Valberedning. Vid årsmötet omvaldes prosten Bengt Larsson som sammankallande i valberedningen. Till ledamöter
utsågs kontraktsprosten Carl Sjögren och prosten Jan Kesker,
samt enligt styrelsens beslut prosten Nils Hjertén.

Sällskapets hemsida på Internet med först Ingemar Ekström och från april månad Helena Långström Schön som
webbmaster har uppenbarligen haft många besökare. Den är
en kontaktväg för åtskilliga att beställa böcker och anmäla sitt
medlemskap.

Arbetsgruppen för herdaminne och prästminnesteckningar. Styrelsen beslöt vid sitt konstituerande sammanträde
att arbetsgruppen skulle bestå av kyrkoherde Karl-Erik Tysk
med prostarna Nils Hjertén och Lennart Nordquist som resurspersoner.

Relationen till Stiftshistoriskt Forum. Årets stiftshistoriska
symposium ägde rum i Visby den 14-15 april med en exkursion till ett par intressanta miljöer dagen före. Från Skara stiftshistoriska sällskap deltog Lena Maria Olsson, Nils Hjertén
och Lennart Nordquist. De var synnerligen generöst invite-
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rade att bo i Fardhems prästgård som gäster hos kyrkoherden
Anders Jernberg, en av vårt sällskaps medlemmar. Symposiet
bjöd på intressanta föreläsningar och gav som vanligt ett rikt
utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika sällskapen.
Från förhandlingarna kan tacksamt noteras att vårt sällskaps
vice ordförande Lena Maria Olsson invaldes som ledamot i
Stiftshistoriskt Forums ledningsgrupp. Hon deltog i ett sammanträde med gruppen i Uppsala den 22 november.
Representation. Under sommaren, den 14-20 juni, anordnade Exodus Resor i samverkan med sällskapet en resa
till passionsspelen i Oberammergau, i vilken kassaförvaltaren
Margareta Jansson deltog som sällskapets representant.
Vid Göteborgs stiftshistoriska sällskaps höstmöte den 15 september firade detta sällskap sitt 25-årsjubileum. Sekreteraren
Lennart Nordquist framförde då en hälsning från vårt sällskap.
Han hade också hörsammat en inbjudan till ett seminarium
den 1 oktober på Humanisten, Göteborgs universitet, om Ås
kloster med en exkursion till platsen för det medeltida klostret.
Vid en fakultetsdag i Göteborg den 19 november med anledning av professor Bengt Hägglunds 90-årsdag, då denne själv
var en bland föreläsarna, kunde Nils Hjertén presentera och
överlämna den just utkomna och av sällskapet ombesörjda
editionen av Matthias Hafenreffers Compendium doctrina coelestis, som Bengt Hägglund initierat och skrivit en inledning
till.
Samarbete med Vatikanarkivet. Skara stiftshistoriska sällskap har, som rapporterades i föregående års verksamhetsberättelse, beretts möjlighet att etablera ett samarbete med Vatikanarkivet för svenska forskares studier där. För att närmare
diskutera hur denna möjlighet skall kunna förverkligas hade
ordföranden inbjudit ett antal forskare från svenska universitet
till ett seminarium som hölls den 2 juni hos Birgittasystrarna,
Djursholm. Sällskapet företräddes av ordföranden Johnny
Hagberg och professor Bo J Theutenberg, och den påvlige
nuntien för Norden, ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, deltog
som intresserad tillskyndare av projektets förverkligande.
Bokmässan. Vid årets bokmässa i Göteborg den 23-26 september hade sällskapet tillsammans med Missalestiftelsen och
Västergötlands fornminnesförening tillgång till samma monter som föregående år. Flera av sällskapets medlemmar gjorde
en god insats genom att beredvilligt svara för bemanningen
av montern. Under mässdagarna såldes 91 böcker och rekryterades 24 nya medlemmar. Bokmässan måste betecknas som
en värdefull kontaktyta för sällskapet.
Ekonomi. Den ekonomiska årsrapportens resultaträkning
visar att sällskapet haft intäkter på 756.698 kr. och kostnader
på 919.659 kr., vilket betyder att sällskapet fått vidkännas ett
minusresultat på 162.961 kr. Tillgångarna uppgick vid årets
slut till 671.722 kr.; huvudparten härav utgjordes av medel
anslagna till bokutgivning.
Under året har sällskapet erhållit generösa anslag och gåvor,

huvudsakligen för sin bokutgivning, på sammanlagt 445.000
kronor. Nämnas bör ett verksamhetsbidrag från Skara stift på
55.000 kr. Anslagsgivare i övrigt har varit Samfundet Pro Fide
et Christianismo, Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur,
Magnus Bergwalls Stiftelse, Riddarhuset, Sparbanksstiftelsen
Skaraborg, Grevillis fond, Längmanska kulturfonden
och Lunds Missionssällskap.
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 betyga en djup tacksamhet för det goda samarbetet med Skara stift, liksom med Missalestiftelsen, som kunnat resultera i genomförandet av intressanta projekt.

Skara den 7 februari 2011
Johnny Hagberg
Ordförande

Lena Maria Olsson
vice ordförande

Nils Hjertén

Lisbeth Sjöberg

Lennart Nordquist

Bengt Fåglefelt

Bengt P. Gustafsson

Markus Hagberg

Den svenska reformationens
litteratur
Med start den 20 mars 2011 och fram till den 15 maj kommer utställningen Den svenska reformationens litteratur att visas
i Skara domkyrka. Själva utställningen består av 19 böcker
ur Engelsbergsbiblioteket, en av Sveriges största privata
boksamlingar, som byggdes upp av generalkonsuln Axel Ax:
son Johnson (d. 1958). Biblioteket omfattar ca 20.000 volymer med i huvudsak svensk och svenskrelaterad litteratur
från sent 1400-tal till tidigt 1900-tal. Biblioteket förvaltas
idag av Marie-Claire Cronstedts stiftelse.
Utställningen ger en unik möjlighet att stifta närmare bekantskap med ytterst ovanliga tryck från den svenska reformationshistorien. Det äldsta trycket, Olaus Petris En liten
undervisning om äktenskapet, trycktes 1528, och det yngsta,
en skrift sammanställd av Johannes Bureus, trycktes 1604.
Här finns skrifter av bröder Olaus och Laurentius Petri,
den med tiden landsflyktige ärkebiskopen Johannes Magnus, liksom naturligtvis den första Bibeln på svenska.
Utställningen har tidigare bl a visats i Stockholms Storkyrka.
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En ny Matrikel för Skara stiftshistoriska
sällskap är under färdigställande.Vill du beställa
denna så hör av dig till
Margareta Jansson 0511-137 46 eller
e-post margareta_jansson@bredband.net
Matrikel kostar 20 kr vilket är portokostnad.
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NYA MEDLEMMAR
Göran Blixt
Lisa Bäckström
Anders Grape
Gun-Brith Hagberg
Charlotta Hanner Nordstrand
Stig-Åke Hilding
Else Höijer
Evelina Johansson
Roland Kristensson
Frank Lidman
Stefan Lidman
Ann-Marie Nilsson*
Leif Ohlsson
Bengt Olinder
Torbjörn Sjöberg*
Jan-Henry Svensson
Anna Stolth
Lars-Gunnar Vilgeus

TIDAHOLM
HJO
ENKÖPING
SKARA
KULLAVIK
GULLSPÅNG
BORÅS
BJÄSTA
LILLA EDET
VEGBY
LIDKÖPING
UPPSALA
KARLSHAMN
SKÖNDAL
VIKBOLANDET
TVÄRRED
VÄNERSBORG
STRÄNGNÄS

Medlemsinformation
Årsavgiften 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

Sällskapet har nu 910 medlemmar.
*= Ständig medlem

Senaste publikationerna i
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie
40. Mellan liljan och sjöbladet I:I. Bo Theutenberg. 2008.
41. Tusenårigt arv. Robin Gulbrandsson. 2008.
42. Den långa vägen.Yngve Levenskog. 2009.
43. Ekon i Husaby. Bengt Wadensjö. 2009.
44. Gudhems kloster. Red. Markus Hagberg. 2009.
45. Jean Gersons Ars moriendi. Om konsten att dö.
Red. Markus Hagberg. 2009.
46. Jesper Swedbergs Swensk Ordabok. Lars Holm. 2009.
47. Biskop Magnus Haraldsson och hans samtid. Red. Johnny
Hagberg. 2009.
48. Kungsljus. Karl-Erik Tysk. 2009.
49. Mellan liljan och sjöbladet I:II. Bo Theutenberg. 2009.
50. Gör Kristus känd. Samlade herdabrev av Lars-Göran
Lönnermark. 2009.
51. Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 2005-2008.
Red Bengt O. T. Sjögren 2009.
52. Från Wittenberg till Rom. En biografi över Kåre Skredsvik.
Thomas Skredsvik 2009.
53. Supplement till Huvudbaner och anvapen inom Skara
stift. Inga von Corwant-Naumburg. 2010.
54. Een kort underwijsning. Biskop Erik Falcks dogmatik.
Red. Markus Hagberg. 2010.
55. Hemma i främmande hamn. En sjömanspräst berättar.
Bengt Schantz. 2010.
56. Matthias Hafenreffer Compendium doctrinae coelestis.
Utgivet med översättning, inledning och kommentarer,
Bengt Hägglund & Cajsa Sjöberg, 2010,
57. Mission i förändring perspektiv på Skara stift och
Svenska kyrkans mission 1874-2009.
Märta Bodin. 2010.
58.Varnhem före Birger jarl. Om klostrets rottrådar i tiden.
Red. Markus Hagberg. 2011.
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