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Sadelmakaren Jacob Månsson med hustru

Foto Sture Björnson

Bland Västergötlands många porträttgravstenar intar den över
Jacob Månssons och hans hustru Kerstin Olofsdotter i Ullervads kyrka en av de främsta vad gäller skick, målning men
också den vackra huggningen av stenen. Enligt datering i stenen är det utförd 1680. Storleken är 220 x 150 och den är i
grå kalksten och som bilden ovan visar även rikt bemålad.
Stenen är och har varit stående och därför undgått det slitage som så många andra porträttstenar fått utså som golvsten
eller legat oskyddade ute på kyrkogårdar.
Enligt Nils-Fredrik Beerståhl i Västergötlands porträttgravstenar under renässans och barock tillhör denna gravsten den så
kallade Vadsboskolan som totalt omfattar sju stenar från 1600talets senare hälft. Ullervadsstenen är bemålad och det finns
några ytterligare där vi vet att en bemålning har funnits (Örslösa, Råda och Odensåker).
De västgötska porträttgravstenarna utgör en värdefull källa
för genealogi, gravskicks och konsthistoria.

Inskription på tavlan: HÄR VNDER HUILAR SIG
THEN EREBORN OCH KONSTERICK M / JACOB
MANSON SADELMAKAR MED SIN K. H. EREBORN
OCH MÖCKE / GUDH FRUCHTIGA MATERONA
H. KIRSTIN OLUFS DOTER SAMPT / MEDH SINNA 9 BARN GUDH FÖRLÄNNA THEM EN SALIG
VPS(T)ÅNDELSE / MORS. CERTA. HORA IN CEBTA. HODIE. MIHI. CRAS. TIBI (Mors certa. Hora
incerta=Döden är viss men stunden är oviss)
Kring kanten: HERRE NU LÅTET TU TIN TIENARE
FARA I FRID EFTER SOM TU SAGDT HAUER / TY
MIN ÖGHON / HAFWA SEET TINA SALIGHEET
HWILKEN TU BEREDT HAFUER FÖR ALO FOLCK
I övre kant: CHRISTI VPSTÅNDELSE / E. GABRIELEM E. RAFAELEM
På bågen: CHRISTI LIDANDE PÅ KORSSIT / ANO
1680

Bara missionärshustru – om Alfhild Fristedt från Rångedala

Alfhild och Frans 1886
I maj 1886 gifte sig den 21-åriga Alfhild Mellén, dotter till
prosten i Rångedala, med den nästan 20 år äldre sydafrikamissionären Frans Leonard Fristedt. Tillsammans reste de några
månader senare till Sydafrika, där de stannade livet ut. Alfhild
dog först, 1914, och Frans Leonard 15 år senare.
Frans hade redan varit nästan 10 år i Sydafrika då de träffades. 1885 – 1886 var han hemma i Sverige och reste runt
och höll missionsföredrag. Det var i samband med ett sådant
missionsföredrag som Frans bodde i prostgården i Rångedala
och träffade Alfhild. Hon var alltså dotter till prosten där, Lars
Johan Mellén och dennes första hustru Maria Rahm, som
dött 1874. Alfhilds tvillingbror, Henrik, blev präst, komminister i Skövde och senare kyrkoherde i Tun.
Genom Alfhild och Frans officiella brev, publicerade i
Svenska kyrkans missionstidning, kan man till dels följa Alfhilds liv som missionärshustru. Breven tar dock inte upp särskilt mycket om hennes privata liv. Det är missionsarbetet
som står i centrum, inte hennes egna problem, glädjeämnen
och sorger. Frans bok 25 år i Afrika, utgiven 1905, ger också
en del uppgifter.
Alfhilds och Frans liv tillsammans fick en mjuk start. Frans
hade nämligen drabbats av ”prästheshet” under sina föredrag
i kalla kyrkor och rekommenderades en tid på kuranstalt i
Tyskland. Någon månad i Bad Ems blev deras bröllopsresa,
innan de i juli 1886 startade båtfärden till Sydafrika. I oktober
var de framme i Durban.
Från Durban tog de sig in i landet, till Svenska kyrkans missionsstation Amoibie i Natal. Alfhild reste ensam, först med
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oxvagn och sedan ridande på häst. Frans kom så småningom
i kapp henne, efter att ha gjort praktiska ärenden på vägen.
På Amoibie bodde paret Fristedt tillsammans med andra missionärer.Vad Alfhild sysslade med får man inte veta något om.
Hon var ju inte missionär, bara ”hustru”. Man kan anta att
hon började lära sig zulu, ett språk som hon enligt senare
uppgifter blev mycket skicklig på. Snart väntade hon också
deras första barn.
1888 hade Frans lyckats köpa in mark. Han kallade platsen
Fridhem, Ekutuleni på zulu. Men tiderna var oroliga och de
fick ge upp sitt första försök att flytta dit och återvände för
några månader till Amoibie med allt sitt bagage, lastat på tre
oxvagnar.
I denna var dock utrymmet allt för trångt, enär vi voro fem
personer och medförde åtskilliga saker. Då min hustru i följd
häraf nödgades sitta i en obekväm ställning, insjuknade hon
strax efter framkomsten och framfödde under natten ett gossebarn, som lyckligtvis blef vid lif och dagen efter döptes till
namnet Frans Gustaf (Ur 25 år i Afrika).
De första åren på Ekutuleni blev tuffa, särskilt för Alfhild.
Frans reste omkring, både för att predika och skaffa byggnadsmaterial till stationen. Alfhild lämnades ensam i torvhyddan med de små barnen.
Vi hafwa haft det mycket besvärligt denna tid, i det wi
måst bo i en kaffers gräshydda, der det regnade in, så att
min hustru och barnen lågo genomwåta ett par nätter,
då jag war på wäg till Durban och hemtade upp byggnadsmaterialer. I en af jordtorf uppförd hydda, täckt med
gräs, gick det icke stort bättre, emedan det regnade in,
ehuru wi med jernplåt sökt afhålla takdroppet (Ur brev
från Frans Fristedt december 1888).
Den första tiden på Ekutuleni var svår också av andra skäl.
Båda hade en känsla av att arbetet knappt hade någon mening och att det inte ledde någonstans. Det tog tid innan
några i grannskapet visade intresse för kristen tro. Hövdingen
i närheten, Usiteku, var fientligt inställd. En gång tvingades
familjen att fly till fots med sina små barn. Vid ett annat tillfälle kom hövdingen för att döda pastor Fristedt. Då grep
Alfhild in:
En gång kom Usiteku i raseri mot Fristedt för att med sitt
spjut genomborra honom. Fristedts liv räddades genom

Missionsstationer på Svenska kyrkans missionsfält i KwaZulu-Natal. Amoibie, som nämns i texten, gränsade till Oscarsberg.

hans hustru, som ställde sig framför sin man med orden:
först får ni genomborra mig, innan ni rör vid min man.
Usiteku drog sig skamsen tillbaka (Ur Halmar Danells
minnesord över Fristedt i Julhälsningar 1930).
På grund av alla svårigheter blev Alfhilds hälsa nedsatt.
Barnen blev också sjukliga, särskilt Gustaf, som fick engelska sjukan. 1892 reste Alfhild hem till Sverige för att pojken
skulle få vård. De andra barnen lämnades i Sydafrika. Tiden
hemma blev ”en skön vilotid”. Hon fick möjlighet att träffa
sin familj och sina vänner. Före avresan sade hon farväl till sin
”älskade gamle fader” och trodde nog att hon aldrig skulle få
se honom igen. Gustaf lämnades i Sverige, något som ”lämnade ett stort tomrum” (Hela familjen Fristedt fick senare en
hemmavistelse 1901 – 1904).
Alfhild kom tillbaka till Ekutuleni efter ett år och kände sig
beredd att ta itu med hem och arbete. ”Helsa och krafter stå
mig fortfarande bi”, skrev hon efter framkomsten. Åren därefter verkar ha varit en bra tid för Alfhild, fylld av arbete. Hon
skrev flera brev och berättade om det vardagliga livet och alla
arbetsuppgifter på stationen. Mannen däremot var ”ej stark”.
Kanske var det hans mentala problem som började visa sig.
Så småningom placerades fler missionärer på Ekutuleni.
Vilka Alfhilds uppgifter blev berodde i mycket på dessa. När
”riktiga” kvinnliga missionärer fanns på plats, blev Alfhilds
roll inte så tydlig. När någon av dem lämnade Ekutuleni, fick
Alfhild gå in och ta på sig mera. I vilket fall var dagarna fyllda
av olika uppgifter. 1894 berättar hon i ett brev om en vanlig dag. Det kom hela tiden folk med många olika ärenden.
Missionärsfrun måste vara beredd på att dela ut medicin, dra
ut tänder, sy och laga skolbarnens kläder och ta emot förtroenden. ”Någon vill berätta om sin synd och få rådgivning.
Någon vill ordna upp sitt familjeliv och kanske lämna polygamin”. Alla på stationen skulle också få mat i det fristedtska
hemmet och det var Alfhild som organiserade det praktiska.
När missionären fröken von Düben lämnade stationen, blev
det tungt. Alfhild fick ta ansvar för skolundervisningen och
ge en av evangelisterna undervisning, så att han så småningom kunde ta över. Hon gjorde ”en betydelsefull insats i missionsarbetet”, som Hjalmar Danell utryckte det.
Redan tidigt var ”missionslådorna” ett stort glädjeämne
i Alfhilds liv. Missionsvänner i Sverige skickade kläder till
barnhemsbarnen och presenter till missionärerna. I bästa fall
kom dessa lådor, som skickades från Missionsstyrelsen i Uppsala, fram till jul.
Lådan hade blivit fast i sista järnvägsstationen från Durban
åt zululandet till. Hade kommit redan på nyåret. Min man
tröstade oss med att den nog skulle komma till nästa jul.
Det mest oväntade händer oss emellertid i detta äventyrens och farligheternas land. Annandag påsk kom den.
Våra små stodo runt omkring förfärligt nyfikna på det
märkvärdiga, som kommit från Sverige. Gosskläder, lagom
till de minsta i barnhemmet. Topelius berättelser. Sjung
med oss, mamma voro ju skatter för barnkammaren. Gud
välsigne er, kända och okända (Alfhild i brev 1898).
Ett annat glädjeämne var förstås då barnen kom hem från
sina skolor. Så här beskriver Alfhild detta år 1906:
Söndagen den 17 komma våra tre yngsta barn från sina
skolor. De kommo tidigt, kl 7 på morgonen, i oxwagnar
efter att hafwa farit en natt på järnväg och två nätter legat

Alfhild och barnen i början av 1890-talet
under wagnen i ösregn. De woro trötta och förbi och den
lille minste hade twå stygga sår på ena foten, så han grät
mycket, då han äntligen hamnade i mors armar.
Allt eftersom åren gick, blev församlingen på Ekutuleni allt
större. Fler och fler döptes. Både Alfhild och Frans uttryckte
stor glädje över framstegen.
Det är stort att få vara med, stort att få se, huru hedningar
kunna och wilja lämna sina usla nöjen och sitt mörka liv
och finna glädje och hwila i det, som är renare och bättre
för både själ och kropp. Störst av allt är att få vara med om
en sådan dopfest, och att få se den wunna skaran wandra
på den enda rätta vägen (Alfhild i brev 1906).
Så småningom grundades ”utstationer”, där evangelister
hade hand om verksamheten. I ett brev 1907 berättade Alfhild oerhört levande om en spännande resa med oxvagn till
en dophögtid på utstationen Biyela, flera dagar bort. De tappade bort sig, kärran välte, tältet gick sönder och de fick vada
över en flod.
Friskt är det i alla fall att hvila under barhimmel i det
höga gräset och jag föredrager det mycket mot att sitta i
en liten kärra o sofva, om det annars lyckas… Kunde sova
i skolbyggnaden på mattor på lergolvet. Sedan vi alla fått
varmt té, somnade vi så godt som man endast kan sova i
Afrika efter en oxvagnsfärd.
Sällskapet hann fram till söndagens gudstjänst:
Ack att jag kunde beskriva denna dag på Niyela rätt lefvande, så skön i sanning som den var! Jag tänkte under tiden: Om ändå missionens både vänner och fiender kunde
besöka en sådan högtidsstund i ödemarken; där skulle de
fått outplånliga intryck af sanningen i det dyrbara ordet af
Jesu mun: Hvar två eller tre äro församlade i mitt namn,
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MISSION I FÖRÄNDRING
perspektiv på Skara stift och Svenska kyrkans mission
1874–2009
Märta Bodin

Alfhild, Frans och en av döttrarna omkring 1910
där är jag midt ibland dem. Själv hade jag på Biyela en af
de härligaste uppbyggelsestunder i mitt lif, och intrycken
därifrån af Herrens skapande kraft att omskapa och förnya
det onda människohjärtat gåfvo mig ny kraft i tro och
arbete.
Från 1908 kommer det inga fler brev från Alfhild. Paret Fristedt flyttade till Dundee, antagligen för att Frans inte längre
kunde utföra något egentligt arbete på Ekutuleni på grund
av sin sjukdom. I Dundee blev paret Fristedts hem en sorts
gästhus, där missionärer från olika håll togs emot. Alfhild blev
en välkänd värdinna i missionärsgruppen.
Alfhild avled 1914 efter ett slaganfall och efterlämnade tre
döttrar i Sydafrika och en son i Sverige, förutom sin make.
Vid begravningen, som hölls på både svenska och engelska,
deltog människor från många olika kyrkor. Griftetalet handlade om att övervinna, om kampen för livet och allt som
hindrar oss, inom och utom oss själva.
Det är mycket som förblir oklart om Alfhild Fristedt. Det
kommer fram i ett av hennes brev att hon ägnade mycket tid
åt brevskrivning. Säkert berättade hon i sina privata brev om
hur det kändes att komma till ett helt annat land med en kultur som var så främmande. I dem delade hon nog med sig av
längtan efter barnen i Sverige, sorgen över dem som dog och
oron över mannens psykiska hälsa. Kanske vågade hon ibland
till och med reflektera över sin egen roll som kvinna och hustru, som knappast räknades, trots att hennes arbetsuppgifter
var lika viktiga och krävande som deras, som faktiskt kallades
missionärer.
Märta Bodin
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mission 1874–2009. Pris 150 kr och beställes hos Johnny
Hagberg.

Kyrkan föregångare med
kvinnlig rösträtt
Det dröjde länge innan man i Sverige fick allmän och lika
rösträtt för män och kvinnor. Men med prästval var det faktiskt annorlunda. Rösträtten var knuten till innehav av jord.
Ju större hemman man hade desto fler röster kunde man få.
Detta fastställdes i prästvalsförordningen 1739 och bekräftades 1843. Denna bestämmelse fanns faktiskt kvar ända till
1910, då en ny ordning för tillsättande av präster kom till.
Om husfadern inte själv kunde rösta tillkom rösträtten
hustrun. I ett dödsbo röstade änkan. Om jordägaren var en
kvinna hade hon rösträtt. Följden av bestämmelsen att rösträtten berodde på innehav av jord, var att även ”främmande
trosbekännare” med jordinnehav fick rösta i prästval. Även
juridiska personer hade rösträtt vid prästval och det kunde
ibland avgöra resultatet.
Vid ett prästval var det frågan om att rent ”fysiskt” rösta.
Man avgav sin röst muntligt vid valbordet i kyrkans kor på
valdagen. I de konsistoriella pastoraten, där domkapitlet utnämnde kyrkoherde, avgjorde röstningen vem som skulle få
tjänsten. I de regala var det också val, men kungen kunde utnämna den valde eller någon annan som ansågs mera lämplig.
Vid tillsättningen av komminister var valet avgörande.
Ett exempel på vad en kvinnas röst kunde betyda, är vad
som hände vid komministervalet i Flistads pastorat 1828.
Bland de sökande fanns den kände väckelsepredikanten Mårten Johan Landahl. Han tjänstgjorde då på Torsö. Han hade

sökt flera komministertjänster utan att bli vald.
Den kände kyrkoherden i Fägre, teol. d:r John Ternstedt,
har i sin biografi över Landahl gett en bild hur det gick till
vid valet. Det ansågs givet att vice pastorn i pastoratet skulle
vinna valet. Till att börja med fick han också de flesta rösterna.
Då kom en änka fram som ägde 1/8 mantals jord. Hon
gav sin röst åt Landahl. Valförrättaren, kontraktsprosten Olof
Linderholm i Mariestad, frågade om hon verkligen menade
Landahl. Kvinnan svarade Landahl högt och tydligt, så att det
hördes i hela kyrkan.Valförrättaren frågade då om hon verkligen hade rösträtt. Hon gav sitt svar: ”Gården är min, och jag
röstar för den och menar Landahl”. Isen var bruten och nu
vågade de flesta lägga sin röst på Landahl, som de egentligen
ville ha som komminister. Han blev också vald och stannade
i pastoratet ända till 1852. Han kom att få ett mycket stort
inflytande i bygden.
Landahl sökte sedan flera kyrkoherdetjänster. Han fick vid
de flesta rösterna, men eftersom de som hade de större gårdarna inte ville ha honom, blev han ändå inte vald. Slutligen
fick Landahl ett av stiftets minsta pastorat, Eriksberg.
1910 kom en ny lag om tillsättning av präster. Skillnaden
mellan regala pastorat och konsistoriella togs bort. Prebendepastoraten försvann också. Nu fick varje röstberättigad
man eller kvinna en röst. Detta gällde både vid tillsättning
av kyrkoherde och komminister. Det var ju först 1921, elva
år senare, som allmän och lika rösträtt för män och kvinnor
infördes.
Man kan också lägga till att i de patronella pastoraten som
fanns kvar till 1922 utsågs kyrkoherden av patronus. Det hände också att patronatsrätten kunde utövas av en kvinna. Ett
exempel på detta är den sista kyrkoherdetillsättningen genom
patronus i Skara stift. Rätten utövades av grevinnan Emma
Posse på Dala som 1920 kallade Olle Nystedt till kyrkoherde
i pastoratet.
Nils Hjertén

Stiftshistoriskt symposium i
Eskilstuna
Årets stiftshistoriska symposium, det 25e i ordningen, gick av
stapeln under två vackra vårdagar i början av april månad.
För ovanlighetens skull hölls det symposiet icke i en stiftsstad. Denna gång hade Strängnäs stift, som var vår värd, valt
att bjuda in till Eskilstuna.
Vi välkomnades till stiftet av biskop Hans-Erik och pastor loci Mats Selén. Symposiet bjöd sedan på föredrag som
uppehöll sig i närområdet. Så föreläste t arkeologen och fil.
lic David Damell talade om hur kristendomen vann terräng
i Rekarnebygden och hur biskop Eskil kom till Tuna. Fil.
dr Lars Elfving talade om de stridbara Johanniterna, teol dr
Mats Selén och fil. dr h c Bror-Erik Ohlsson talade om – och
dessutom livfullt gestaltade - Rademacher och den Tyska
församlingen, doc. Björn Svärd föreläste om Gustaf Wilhelm
Gumaelius, en för sin och vår tid modern människa.
En skön promenad tog oss till studiebesök i två av de nära-

Jungfru Maria gick i gräset då
fick hon höra ormen fräste

Så börjar en av de vanligaste formlerna mot ormbett. Den
ingår i en magisk diktning som under lång tid bevarades som
en hemlig kunskap av botarna, de kloka gubbar och gummor
som fanns ute i bygderna.
I Trollformlerna eller de folkliga bönerna som de också
kallas, vandrar Jesus, Jungfru Maria och andra heliga gestalter
som Sankte Per runt på vägar, ängar, hedar och kyrkogårdar
och hjälper människor och kreatur när de drabbats av sjukdom.
Att Jungfru Maria uppträder så ofta i formlerna mot ormbett är en vittnesbörd om den folkliga kult som ägnades henne långt efter det att Sverige hade blivit protestantiskt. Hon
är huvudperson i boken som skrivits av Bengt af Klintberg
och Ritwa Herjulfsdotter. Agneta Flock har gjort de vackra
illustrationerna.
Ritwa Herjulfsdotter lade 2008 fram en doktorsavhandling
om den folkliga Jungfru Mariabilden, så som hon framställs i
formlerna mot ormbett.
De femtio formlerna i boken är av intresse både som folklig
poesi och kulturhistoria.
Boken är utgiven på Ellerströms förlag.
liggande kyrkorna, vilka båda flankerar Eskilstunaån, Kloster
och Fors kyrka. Under rektor Arne Lindbloms ledning vi fick
också tillfälle att besöka platsen för Johanniternas kyrka och
biskop Eskils grav.
Skara stiftshistoriska representerades inte mindre av fem
personer. Det var tillfälle till många goda och glada återseenden, samtidigt som vi fick tillfälle att få en inblick i de olika
sällskapens verksamheter. Många tankar och goda idéer utbyttes, och det gavs tillfällen att knyta nya kontakter.
Vi sänder en tacksamhetens tanke till våra värdar: stiftsbiskopen Hans-Erik Nordin och Mats Selén samt symposiets
moderator doc. Harry Nyberg, som ledde symposiet på ett
som alltid utmärkt sätt.
Lena Olsson

Glöm inte att betala in årsavgiften
50:- eller 500: för ständigt medlemskap till
Skara Stiftshistoriska Sällskap
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Västgötar i psalmboken – XI
För solljus som för mulen dag, För segrar som för nederlag Soli Deo gloria.

En driven diktares penna anar man i de här orden, en penna
som dock inte kom att användas till att skriva ned vilka minnen som han bar på som höll den i sin hand. Han ville väl
inte avslöja så mycket av sitt hjärtas tankar, men av de citerade
orden märker man att han i innerlig fromhet vill tacka sin
skapare och ge honom äran för ett synnerligen rikt människoliv.1 Han är faktiskt en av de diktare som gett svenska
folket något som hör till vårt gemensamma arv. Nog har vi
lite till mans varit med i ett sällskap som fått uppleva naturens
skönhet och då tillsammans stämt upp ”Här är gudagott att
vara”. Det var en västgöte som i de orden kunde fånga en
skön naturupplevelse till gemensamt bruk för många, och det
i både ord och toner.
Gunnar Wennerberg är en av de västgötar vi möter i psalmboken, men då inte som diktare utan som kompositör. Han
har gett oss en mäktig melodi som han ursprungligen lät ljuda till en av de Davids psalmer som han tonsatte på sitt personliga vis. Melodin hade närmare fyrtio år på nacken - den
dateras till 1869 - då den kom att knytas till en text som flutit
ur en annan västgötes penna, och även den gången till en
av Davids psalmer. Det är väl troligt att Wennerbergs melodi
klingat vid någon musikstund i en västgötsk prästgård, och
att kyrkoherde A F Runstedt i Gökhem (1861-1933) hade
tagit den till sitt hjärta. Under 1900-talets första decennium
gjorde Runstedt en parafras, alltså en litterär omskrivning, av
kung Davids älskade herdepsalm, nr 23 i Psaltaren. Den har
numera nr 558 i psalmboken och börjar med orden ”Her6

ren är min herde god”. Psalmen får ett högt betyg av Olof
Henricson i hans synodalavhandling Att färdas mot brunnar. Så
här heter det: ”Det är ett litet underverk att kunna göra en
omskrivning så texttroget och ändå förläna den en så lyrisk
ton.”2 Men nog får man väl säga att orden vunnit på att ingå
en skön förening med Wennerbergs melodi. Därför upplevs
psalmen så härlig att sjunga.
Gunnar Wennerberg har fått med ännu en tonsättning i
den nuvarande psalmboken. Den gjorde han 1870 till en text,
skriven samma år av Lina Sandell som hörde till hans bekantskapskrets. Det är missionspsalmen ”Tillkomme ditt rike”
med nr 100 i psalmboken. Psalmens text kom in i 1937 års
psalmbok bland det urval av sånger från 1800-talets väckelserörelser som man då lät komma in i den svenska psalmboken. Men när koralboken var färdig ett par år senare, var inte
originalmelodin till texten med. Wennerbergs melodi ansågs
tydligen inte som kyrkligt värdig musik. ”Det är egentligen
underligt. Melodin till Tillkomme ditt rike är bra och väl värd
att återanvändas” menar prästen och musikern Sören Bolander.3
Gunnar Wennerberg föddes den 2 oktober 1817. Han växte
upp vid älvstranden i Lidköping, i den prästgård som är ett av
de få hus som räddades undan lågornas rov vid den förödande
brand som ödelade Lidköpings gamla stad natten mellan den
22 och 23 maj 1849.Vid det laget hade Gunnar Wennerberg
dock lämnat sin barndomsstad, men den stora olycka som
drabbat hans hemstad berörde honom så starkt att han redan den 10 juni anordnade en konsert i Uppsala till förmån
för katastrofens offer.4 På tomten till barndomshemmet fick
Gunnar som sjuåring, tillsammans med sin mor prostinnan,
plantera en ekplanta som kommit att växa till ett stort träd
och som kallas Wennerbergseken.5 Den gamla prästgården är
också i Lidköping känd som Wennerbergsgården.
Gunnar föddes som äldsta barnet i prästgårdsfamiljen, och
samma år tillträdde hans far - som också hette Gunnar Wennerberg - tjänsten som kyrkoherde i Lidköping. Det var
tydligen kunglig gunst som medförde hans ovanligt snabba
befordran. Han kom att verka på sin tjänst i hela 43 år. Han
var bondson från Norra Björke socken vid foten av Hunneberg och föddes där på gården Lärkebo 1782. Hans föräldrar
var Olof Nilsson och Brita Andersdotter, och de vågade låta
sin 18-årige son skriva in sig som student i Lund, där han
redan efter fem år blev magister och två år därefter kallad
till docent i österländska språk. Han valde dock att gå den
prästerliga banan, och efter sin ordination 1807 blev han förordnad till lärare vid Gustafsbergs barnhusskola i Uddevalla. I
den staden var hans båda bröder Anders och Lars verksamma
som köpmän. Bröderna hade vid det laget antagit släktnamnet Wennerberg; enligt släktkrönikan en anspelning på att de
kom från foten av berget inte långt från Vänern. De här åren
upplevde Sverige en stormig tid. Ett olyckligt krig hade lett
till att Finland gått förlorat. I efterdyningarna av detta ville
landets nye kronprins Carl Johan kompensera förlusten med
att gå i union med Norge. Därför var det lämpligt för honom att resa till den svenska västkusten, och han infann sig

1814 i Uddevalla i sällskap med sin adoptivmor drottning
Hedvig Elisabeth Charlotta. Kronprinsen hade sitt kvarter i
Lars Wennerbergs hus. Drottningen stannade hela sex veckor
i staden, och hon lär ha blivit så förtjust i den unge prästens
utförsgåvor i tal och sång, att hon lovade honom sitt stöd
till ett lämpligt regalt pastorat. Då tjänsten som kyrkoherde i
Lidköping blev ledig redan året efter, sökte Wennerberg den.
Han fick tjänsten men kunde inte, efter de regler som då
gällde, tillträda den förrän år 1817. Som utnämnd kyrkoherde
kunde han 1816 gifta sig med Sara Klingstedt, som hade varit
husmamsell först för hans bror Anders hemmastadd hos Lars
Wennerberg, gift med hennes syster Johanna. Sara var bohuslänska, född i Tossene 1783. Hon var alltså med sin erfarenhet
och med sitt okonstlade och rättframma sätt kompetent att
förestå ett stort hushåll, och trots att hon saknade formell
skolgång visade hon prov på rika intellektuella gåvor. Ett av
hennes barnbarn, författarinnan Signe Taube, undrar om inte
barnen i prästgården ärvt sin konstnärliga ådra från modern.
”Var det ändå icke från henne som gnistan kom?” Efter fem år
i Lidköping blev Gunnar d.ä. prost över egen församling, och
1824 utnämndes han till kontraktsprost i Kållands kontrakt.6

En av Gunnar Wennerbergs skolkamrater hade noterat att
hans informator lagt en god grund för hans bildning. Man
följde väl i prästgården ett vanligt mönster i dessa kretsar att
ordna med enskild undervisning i hemmet.Vid tolv års ålder
var Gunnar redo att skrivas in i Skara högre lärdomsskola. De
fyra första åren där fick han tillbringa i det gamla skolhuset
där fyra, fem lärare undervisade skolpiltarna samtidigt i en gemensam sal utan någon värmekälla. Det nya skolhuset kunde
tas i bruk 1833 och det året flyttade Gunnar upp i gymnasiet. Han ansågs vara en både begåvad och ambitiös elev, som
också åtnjöt personlig bekantskap med vissa lärare. Han satte
stort värde på sångläraren Zanders som byggde vidare på den
grund Wennerberg hade med sig från sitt musikälskande hem.
En sann höjdpunkt från hans skoltid var att vara med i den
sångarskara som på Kristi himmelsfärds dag stämde upp Till
härlighetens land från domkyrkans torn. På den tiden fanns
det fog för att tala om ”Skara böxer”, eftersom tornen inte
kröntes av en spira utan var försedda med en platt altan. ”Han

kände sig själf liksom halfvägs upp till himlen” berättar dottern Signe om hur den upplevelsen kändes. Efter åtta år i
Skara skola var han mogen att dra vidare. Avgångsbetyget var
sämre än bland andra hans far förväntat, och en kamrat omvittnar att han ägnat sig ”mycket åt andra sysselsättningar än
studierna, såsom romanläsning, musik och även ritning”.7
Gunnar Wennerberg fortsatta bildningsresa gick till Uppsala. Då han skulle inleda sina studier 1837 vägrade han underteckna den gamla edsförsäkran som enligt de ännu gällande
statuterna från 1655 skulle avläggas inför universitetets rektor
och som de flesta aldrig satte sig in i. Men för honom var det
en hederssak att kunna stå för vad han lovade. Dåvarande rektor var hans blivande lärare, skalden Atterbom, som lät saken
bero men uppdrog åt Johannes Björkegren, blivande lärare i
Skara, att ha moralisk uppsikt över den tredskande studenten.
Ja, student skulle han egentligen inte kallas ännu, förrän efter
en grundlig examen som han behövde tiden fram till slutet
av november för att klara av. Han fick höga betyg och kunde
stolt påstå att han hade överträffat alla sina kamrater i Skara.8
Nästa termin ägnade Gunnar Wennerberg till stor del åt
naturvetenskaperna, fysik och botanik. Han följde Elias Fries
föreläsningar och blev gäst i hans hus. Genom förmedling av
den store botanisten blev han erbjuden en förnämlig kondition, dvs. anställning som privatlärare, hemma i Västergötland.
På officersbostället Munstorp i Skånings Åsaka höll Ture Gustaf von Essen ett kultiverat hem med mycket musik. Lantlivet
gjorde Wennerbergs bräckliga hälsa gott och han blev vän i
huset. Husfadern var i tur och ordning gift med två systrar i
den släkt som Gunnar Wennerberg skulle hämta sin blivande
hustru från. Men för den närmaste framtiden var det kanske
än mer lyckosamt att herren till Munstorp var kusin med
Malla Silfverstolpe i Uppsala.
Efter ett år skulle informatorn ledsaga Reinhold, sonen
i huset, till lärdomsstadens Lyceum, och med ett introduk7

tionsbrev uppvaktade de båda Malla Silfverstolpe, som blev
så hjärtligt stämd att ”både skolpojken och hans informator
fick en stående inbjudan att äta sina söndagsmiddagar hos
överstinnan”.9 Hon hade till 1841 sin bostad i ärkebiskopsgården och därefter blev hon närmaste granne till ”de små
Knösarna” som också höll salong, liksom Malla, för ”alla universitetets spetsar, alla adelsfamiljer i Uppsala och på herrgårdarna runtomkring”.10 Malla hade även förbindelser med
hovet i Stockholm och med politiska och kulturelle kretsar
där. I detta klimat kom Gunnar Wennerberg att trivas och
göra lycka. Han fick många vänner och lärde känna dem som
sedermera skulle göra sig gällande i samhället och kulturlivet,
bland dem musiker som A. F. Lindblad och J. A. Josephson.
Höjdpunkten för samvaron i salongerna kom på hösten 1844,
då prinsarna gjorde sin sejour i Uppsala. Den nyblivne kronprins Carl och sångarprinsen Gustaf, som under en kort men
intensiv termin skulle bevista föreläsningar och delta i ett intensivt sällskapsliv. Gunnar Wennerberg var en av de studenter som blivit utvalda att umgås med prinsarna även privat.
Där grundades en vänskap med den blivande kung Carl XV
som tog sig ett sådant uttryck att i kungens arbetsrum stod en
byst av Wennerberg och Carl XII.11
Gunnars sångarglädje och goda sällskapstalanger bidrog
till att han från 1843 kom att tillhöra Juvenalorden. De mer
uppsluppna stämningarna där än i Mallas salong har han på
ett mästerligt sätt skildrat i sina gluntar. ’Glunt’ är ett dialektord för pojke, och det känns igen i det skånska ’glytt’.
Glunten kallades Jonas Otto Beronius, ”världens bäste bas”
enligt Wennerberg. Det är väl osäkert om man drack mer i
juvenalernas kotteri än i andra kretsar; alkoholmissbruket var
tyvärr allmänt i alla samhällslager. Det vilar något nostalgiskt
över Gluntarne; de ingår i Wennerbergs mentala uppbrott från
det glada studentlivet. De flesta av gluntarna skrevs och komponerades i Skara och Lidköping i en längtan efter det som
varit.12
De sista åren i Uppsala måste ägnas åt intensiva studier, i
estetik och filosofi, och Wennerberg lade fram inte mindre
än tre avhandlingar. Magistergraden erövrades vid en disputation den 12 juni 1845, och då var hela familjen från Lidköping tillstädes för att också få se honom lagerkrönt som
magister. De följande avhandlingarna gav honom värdighet
som docent 1847. En prövosam väntan på att kunna tillträda
tjänsten som lektor i modersmålet och filosofi vid hans gamla
skola i Skara varade ända till 1849. Det vilade nämligen något
skandalartat över utnämningen, som förbigick en bättre meriterad sökande. Som lärare gjorde Gunnar Wennerberg en
uppskattad insats, men staden hade inte sådant att ge som han
behövde. Han fick utlopp för sin längtan genom att skriva
gluntar ”i ett tyst hus vid en tyst gränd i det tysta Skara” som
han själv uttrycker det.13
Dock inträdde något nytt i Wennerbergs levnad under tiden i Skara. Han var nu mogen att ingå i det äkta ståndet
och gifte sig sommaren 1852 med Hedda Cronstedt (18301900), av grevlig familj. Hon var en djupt kristen person, och
påverkade sin Gunnar till att fördjupas i den tro som aldrig
varit honom fjärran. Hon ansåg att han var den bäste att förklara Bibeln för henne. Heddas sociala intresse medförde att
makarna höll andakter på fattigstugan och att Gunnar blev
ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Före giftermålet hade han
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fått göra en grand tour söderut. Läsåret 1851-52 åtnjöt han
tjänstledighet för att på ort och ställe kunna stifta bekantskap
med den konst läst om i sina studier. Resan gick över Västervik och Lund till Danmark, Tyskland, Österrike och Italien.
Det påstås att han i Neapel fick höra en fiskarsång som han
kunde ta med hem: den nu allmänt bekanta Luciasången. Det
sista ordet i den digra resedagboken var Hedda. Det som hägrade för honom på hemresan längs Rhen var bröllopet med
henne i Västervik.14
Det var kronprinsen som ordnat resestipendiet, och han
hade efter sitt trontillträde 1859 än större uppdrag i sikte åt
Gunnar Wennerberg. Redan innan han lämnade lektoratet i
Skara insattes han i en kommitté som skulle ordna det nya Nationalmuseum. Som sakkunnig fick han 1861 göra en ny resa
till muséer i Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Kungen
utsåg honom 1864 till intendent för de kungliga konstsamlingarna, vilket medförde hela familjens flyttning till Stockholm. Det kommenterades i Skara Tidning med att ”Med
Torsdags morgon förlorade vår stad en av sina förnämsta, ja
kanske sin största prydnad”.15 De drog till huvudstaden och
fick som sin första bostad hålla till på själva Drottningholm i
den då slumrande teaterbyggnaden. Det medförde kontakter
med den kungliga familjen. Bostaden kunde man disponera
som en replipunkt utanför innerstaden. Men befattningen
som museichef kom dock inte Wennerberg till del.16
Under åren 1864-66 skedde en stor omsättning i Svenska
akademien, och Wennerberg kom i tur att ta säte där 1866.
Han efterträdde biskopen i Västerås C. E. Fahlcrantz, ”ett berömt kvickhuvud” enligt NE. Inträdestalet har kommenterats
både när det begav sig och senare. Han kunde inte tillerkänna
sin företrädare på stolen verklig humor som skald men se
förtjänster hos honom som teologisk författare och försvarare
av kyrkans tro. Men att han kallat ”läseriet” som ”en landsplåga” fick honom att starkt kritisera sin företrädare.17 Så hade
Gunnar Wennerberg bekänt färg, och det i det mest solenna
sammanhang. Med flyttningen till Stockholm hade han kommit in i Rosenius fålla.18 De båda hade ej mötts i Uppsala när
Rosenius kom dit ”som väckelseledare i läsarkvarteret” och
såg staden täckt av ”ett gruvligt mörker, tjockare än det egyptiska”. Båda var också lutherläsare.Wennerbergs och makarna
Carl Oscar Berg och Lina Sandell blev också vänner. Något
som Wennerberg betonade i sin personliga tro var att ”Gud är
icke blott god och sann utan skön”, vittnar hans maka Hedda.
”Det sköna måste ha sin plats och få taga ut sin rätt.”19
Carl XV utsåg Wennerberg till statsråd 1870. I två perioder
var han ecklesiastikminister och gjorde betydande insatsen
för skolväsendet, 1870-1875 och 1888-1891, den sista gången
under Oscar II. Han utsågs till landshövding i Kronobergs län
1875 och behöll den befattningen tills han fyllt 70 år. Han
kom även på biskopsförslag i Skara i samma veva som han
blev landshövding. Relationen till kung Oscar var inte lika
hjärtlig som till denne äldre broder, vilket dock inte hindrade
att han en tid ombads att var guvernör för prinsarna Oscar,
Carl och Eugen. Kronan på hans verk i rikets tjänst får väl
anses vara utnämningen till serafimerriddare 1890.20
Upp i höga ålderdomen fick Gunnar Wennerberg behålla
såväl kroppslig som andlig vitalitet. De innerliga känslor han
hyste för sin Hedda tycks ha bestått och fördjupats. ”Han tog
gärna hennes råd” säger hävdatecknaren Sven G. Svenson.21

Själv skrev han om henne: ”Glansen, som bländade förr, väl
stundom än skimrar för ögat, men hvad jag då ej såg, lyser och
värmer mig nu.”22 Även om Hedda var tretton år yngre än
Gunnar ledde dock hennes sviktande hälsa till att hon måste
bryta upp från jordelivet före honom på våren 1900. Han
upplevde det som ett förebud till honom själv.23
En strålande jubelfest fick han uppleva under sin sista vår,
då hela familjen Wennerberg var Uppsala studentkårs gäster
den 15 maj 1901. Det hade nämligen förflutit femtio år sedan Gluntarne fullbordats. Ordföranden hyllade honom i ”ett
anslående tal”, och Wennerberg kunde en sista gång hålla ett
gripande tal i den kära studentmiljön och förklara att ”den
gamle var redo att gå in i gravhögen”.24
Uppbrottet från detta jordiska skulle äga rum i hembygden.
Han ställde färden till sin svåger greve Axel Rudenschöld på
Läckö kungsgård. De närmaste kunde se att ”den gamle hade
blivit mycket gammal”.25 Märkligt nog var i dessa dagar ett
nordiskt studentmöte förlagt till Läckö. Bland det sista Gunnar Wennerberg fick höra på jorden var studentsång, Stilla
skuggor. Han lät hälsa att ”jag är glad att studentsång är den
sista musik jag hör i mitt liv”. Ett stearinljus som höjdes och
sänktes var hans egen hälsning ut till parken. Han gick ur
tiden den 24 augusti 1901. Bara några timmar efter dödsfallet trycktes ett extranummer av Westgöta-Posten med denna
nyhet. Begravningsakten ägde rum i hemstadens kyrka fyra
dagar senare. Därifrån fördes stoftet med extratåg till vilorummet på Odensvi kyrkogård i Småland för att gravsättas
vid sidan av hans älskade Hedda.26
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Kyrkohandbok för EvangelisktLutherska Församlingarne i
Ryska riket

På Gunnar Wennerbergs vackra ex libris, tecknat av sonen
Gunnar, är signaturen GW uttydd ”Guds Wilja”.27 Som den
fromme man han trots uppenbara later ändå var ville han nog
ur djupet av sitt hjärta se som sin uppgift i livet att låta Guds
vilja ske.
Lennart Nordquist
___________
1. Sven G. Svenson, Gunnar Wennerberg, en biografi, Stockholm 1986,
sid. 388.
2. Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 117
3. Sören Bolander, ”Gunnar Wennerberg – studentsångare och kyr-

Skara stiftshistoriska sällskap har tidigare utgivit ett flertal
skrifter vars proveniens är Baltikum. 2003 utgavs Gunnar
Schantz berättelser under titeln Bland baroner och bolsjeviker,
2008 utkom Kyrkliga förhållanden bland Svenskarne i Reval av J.
W. Gustafsson (ursprungligen tryckt 1912), och samma år utgavs Adelaide Schantz minnen från Runö med titeln Ön (ursprungligen tryckt 1937). Sällskapet har även utgivit böcker
om den svenska folkspillran i Ukraina: Skymningsland (2004),
Gryningsljus (2007) och slutligen Kungsljus (2009). Författare
till samtliga dessa tre böcker är Karl-Erik Tysk.
Bakgrunden till sällskapets intresse för dessa kulturer är de
många präster och lekmän från Skara stift som har verkat i
församlingar i dessa länder. Då det funnits möjlighet att tillvarata uppteckningar och andra källor har sällskapet sett det
som en viktig uppgift att publicera dessa minnen.
Föreliggande Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket av år 1832, utgiven som s.k. kejserlig
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Sven Lundblad
– omstridd biskop i en
turbulent tid
Inledning
I Skara domkyrka finns naturligtvis ett flertal biskopsgravar,
men sådana finns också vid andra av Skara pastorats kyrkor. I
Skånings-Åsaka ligger sex biskopar begravda, och i Varnhem
fyra. I denna artikel skall vi uppehålla oss något vid en av
de i Varnhem begravda biskoparna, nämligen Sven Lundblad
(1776-1837). Han är intressant av flera skäl. Från ytterst enkla
omständigheter lyckades det honom att genom framgångsrika studier bli biskop i Skara. Men framför allt var han biskop
i en för Skara stift mycket turbulent tid. Först skall de yttre
ramarna för Lundblads levnad bekantgöras.

agenda, trycktes i S:t Petersburg hos P. Widerholm 1834.
Denna handbok har sedan dess brukats i de svenska församlingarna och används än idag med vissa modifieringar. Den är
därmed både kyrko- och liturgihistoriskt intressant, och det
är viktigt att den kunskap som Darius Petkunas i sin beskrivning och inledning till utgåvan här förmedlar och kommer
en vidare krets till kännedom.
Darius Petkunas är teologie doktor, luthersk pastor och
medlem av konsistoriet i den evangelisk-lutherska kyrkan i
Litauen (ELCL). Petkunas har skrivit flera böcker och artiklar
om polsk, baltisk och rysk kyrkohistoria och praktisk teologi
i akademiska tidskrifter. Han är ordförande i psalmkommittén och ledamot i den liturgiska kommittén i ELCL.
Karl-Erik Tysk har till svenska översatt den engelska texten
i Petkunas arbete. Utgåvan som omfattar 288 sidor har både
svensk och engelsk text och faksimiltryck av själva Handbokstexten. Boken är bunden i hårda pärmar.
Som medutgivare står Svenska S:t Mikaelförsamlingen i
Tallinn.
Pris 200 kr och beställes genom Johnny Hagberg.
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Sven Lundblad före biskopstiden
Sven Lundblad föddes strax utanför Skara, på gården Bernstorp, den 30 oktober 1776. Hans föräldrar var torparen Anders
Svensson och dennes hustru Greta Andersdotter. Modern
och fyra syskon dog tidigt. Hemmet var utan tvekan fattigt,
och det är redan mot denna bakgrund anmärkningsvärt att
han senare gavs möjlighet att studera vidare. Helt ovanligt var
dock inte detta. Trots familjens enkla bakgrund, hade Sven
en farbror, Gustaf Lundblad, som hade studerat och blivit
prästvigd. 1788 börjar Sven i skolan i Skara. Under denna
tid börjar han som så många andra för att dryga ut kassan att
undervisa yngre elever. Under några av dessa skolår i Skara
ansvarar han också för sången i domkyrkan – den korrekta
titeln var versikularie, men funktionen var den samma som
klockarens: att leda församlingssången. 1799 är skolgången,
som då tagit elva år, avklarad, och siktet kan ställas mot Uppsala för vidare studier.
Fadern, Anders Svensson, hade en tid efter den första hustruns död gift om sig med en yngre kvinna. Under Svens
uppväxt och skolgång flyttar familjen inte mindre än sex
gånger. Bland annat brukade fadern under en tid Äle gård i
Norra Lundby. Under det att fadern 1799 deltar i byggnadsarbetena på Brunsbo biskopsgård, faller ner från en byggnadsställning och skadar sig så illa att han strax därefter avlider.
Styvmodern gifter en tid senare om sig med en betydligt
yngre man, vilket senare ger upphov till en minst sagt absurd
historia: När Sven som biskop i Skara residerar på Brunsbo
får han besök av en ung man som påstår sig vara släkt med
biskopen. När biskopen frågar hur, meddelar mannen att han
är biskopens styvfar!
Under tiden i Skara har Sven flera välgörare, främst den för
framtiden betydelsefulle domprosten Andreas Knös (17211799). Knös utövade ett stort inflytande bland på stadens
skolelever, så även på Lundblad.
Syftet med Svens studier var att bli präst. Efter slutad skolgång i Skara reser han till Uppsala för att där studera vidare.
Nu börjar Sven Lundblads klassresa på allvar. 1806 blir han
teologie kandidat, samma år docent i exegetik. 1810 blir han
teologie licentiat och prästvigs i Uppsala. 1814 blir han professor i dogmatik, och rektor för Uppsala universitet åren
1817 och 1826. 1818 blir han teologie doktor (denna akademiska grad kunde man vid denna tid endast utnämnas till

av kungen). Åren 1823 och 1828 var han riksdagsman av
prästeståndet. 1827 blir han förste teologie professor och därmed också domprost i Uppsala. När biskopen av Skara,Thure
Weidman, dör 1828, gavs Lundblad enhälligt första förslagsrum, varpå han blev utnämnd och biskopsvigd.
Som professor och domprost i Uppsala gav Lundblad 1825
ut skriften Christna Religionens Hufwudläror. Tar man sig tid
att studera denna skrift visar det sig ganska snabbt att det inte
är frågan om en repetitiv redogörelse av klassisk kristen tro.
Skriften är mycket självständig när den redogör för teologin,
och vill man förstå Lundblads teologiska tänkande är det hit
man måste gå. Gör man så, märker man att Lundblad i teologiskt hänseende var starkt påverkad av Emanuel Swedenborgs
teologiska tankegods.

Ett brytningsskede i Skara stift

(1688-1772, Swedbergs familj adlades Swedenborg 1719),
med tiden välkänd vetenskapsman, hade uppenbarligen tagit
intryck av sin far, men utvecklade ett helt eget teologiskt system – för att inte säga en ny religion – som vanligtvis kallas
swedenborgianism.
Swedenborgianismen betraktas av somliga som en egen
religion medan andra anser att rörelsen befinner sig inom
ramen för kristen tro. Här kan inte lämnas en uttömmande
redogörelse för Swedenborgs religiösa system, endast några
punkter där hans lära står i strid med traditionell kristen
tro skall nämnas, punkter som också blev centrala för dem
inom kyrkan som i samtiden lät sig påverkas av Swedenborgs
åskådning.
För det första a) avvisas treenighetsläran, dvs. den kristna
läran om att Gud är tre unika personer – Fader, Son och
Ande – som förenas av ett gemensamt gudomligt väsen. Swedenborg menade istället att Fader, Son och Ande är tre olika
uppenbarelseformer av en och samma gudomliga person.
(Denna föreställning är inte ny i och med Swedenborg; den
uppstod tidigt i kyrkans historia, och benämns modalism.)
b) Inom kristen teologi brukar Gud ges ett antal olika egenskaper, exempelvis rättfärdig, rättvis, allseende, evig m fl. Swedenborg betonade å sin sida starkt att Gud är kärlek, och om
han är kärlek kan han inte vara kapabel till vrede. Därmed
skiljer sig Swedenborg från traditionell kristen tro som anser att Gud samtidigt kan vara både kärleksfull och dömande
(exempelvis när han hatar synd och orätt). c) Denna Swedenborgs uppfattning fick konsekvens för försoningsläran, där
han menade att en Gud som är idel kärlek inte kan vare sig
vilja eller kräva offer. Jesu död på korset var därför ingen försoningsdöd, och människan behöver heller inte försonas med
Gud. Människans tillstånd är inte, som traditionell kristen tro
säger, präglat av synden, utan människan har av egna krafter
förmågan att höja sig till ett moraliskt gott.
Swedenborgianismen kom att påverka Skara stift mycket
påtagligt, främst under de sista decennierna av 1700-talet och
första halvan av 1800-talet. Man har brukat räkna med att en
klar majoritet av prästerskapet var påverkade av Swedenborgs
åskådning, inte minst biskop Sven Lundblad.

Lundblad blev biskop av Skara i ett brytningsskede, där flera
olika riktningar kom att stå mot varandra i stiftet. Den lutherska ortodoxin hade med 1700-talets ingång fått konkurens
av olika pietistiska grupperingar. De senare menade bland annat att kunskapen om den rätta läran inte kunde vara nog,
utan att det också krävdes omvändelse och pånyttfödelse i
en kristen människas liv. Huvuddelen bland pietisterna förblev kyrkan trogna, om än vissa radikala grupper lämnade
henne och bildade egna församlingar. Eftersom statsmakten
inte tillät sådant skedde det ofta till priset av landsflykt eller
förvisning. Slutet av 1700-talet var också upplysningstidens
blomning. För teologin innebar denna ett ifrågasättande av
många läropunkter, och dess anhängare hävdade att förnuftet
och inte bibeln, skulle ha det slutliga avgörandet.
I Skara stift hade biskopen Jesper Swedberg (f. 1653, biskop
i Skara från 1702 till sin död 1735) på ett sätt lyckats förena
ortodoxins fasthet i läran med pietisterna krav på omvändelse och att denna måste visa sig i levernet. Swedberg var
också en stor mystiker. Dennes son, Emanuel Swedenborg

Striderna startar
Den första striden mellan luthersk ortodoxi och swedenborgianism stod under prästmötet i Skara 1780. Initiativtagare till striden var den ovan nämnde domprosten Andreas
Knös. Denne hade självständigt utvecklat en teologisk hållning som i en hel rad frågor låg tämligen väl i linje med vad
swedenborgianismen hävdade. Nu stod striden främst kring
försoningstanken. Vid prästmöten – som skulle avhållas vart
sjätte år – var det tidigare sed att någon präst presenterade
en prästmötesavhandling. Till detta prästmöte hade prosten i
Tengene, Magnus Warelius, förordnats som preses, dvs. författare av den avhandling som skulle behandla just försoningens
nödvändighet. Redan på ett tidigt stadium motsatte sig Knös
detta ämnesval, och sedan, vid själva prästmötets disputation,
bestred han huvudpunkterna i Warelius framställning. Warelius förde fram den klassiska meningen, att Jesu död var
en död i människans ställe som en av Fadern påfordrad och
nödvändig konsekvens av människans synd. Knös menade å
sin sida att något syndoffer inte var nödvändigt. Försoningen,
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som Knös fattade den, handlade istället om att den enskilda
människan av egen kraft hade övervunnit synder och laster
– först då kunde man sägas vara försonad. Medan Warelius
anför ett objektivt synsätt på försoningen, hävdar Knös ett
subjektivt.Till Warelius stöd uppträdde bröderna Andreas och
Jonas Wictorin, som båda hävdade den ortodoxa, objektiva
försoningsläran.
I sak kunde de ortodoxa prästerna hävda sig mer än väl,
men problemet var ett annat. De var för gamla. Redan 1790
hade den siste av den gamla trons förkämpar, Andreas Wictorin, avlidit, och därmed hade fältet lämnats öppet för Andreas
Knös, och därtill inte minst hans söner.
Olof och Carl Johan Knös gick i faderns fotspår. Båda blev
lektorer i Skara, och Carl Johan sedermera också domprost.
För att förstå vidden av deras inflytande måste man känna
till att de blivande prästerna vid denna tid inhämtade merparten av den teologiska skolningen vid gymnasierna – vid
universitetet läste man andra ämnen, och syftet var där främst
bildning i vid bemärkelse. Därigenom blev de båda Knös-sönernas påverkan på de blivande prästerna monumental. Om
vi därmed också beaktar, som nämnts ovan, att en annan av
Andreas Knös lärjungar, Sven Lundblad, vid ungefär samma
tid var professor i Uppsala, kan vi inse vidden av swedenborgianismens inverkan, inte minst på Skara stifts prästerskap.
När så Sven Lundblad blev biskop i Skara 1828 var det
knappast en tillfällighet. Hans teologiska åskådning var sannolikt väl känd och omhuldad – hans ankomst till stiftet har
beskrivits som ett segertåg. Domprosten, Carl Johan Knös,
var swedenborgare, liksom dennes efterträdare, Jonas Kjellander. Under Lundblads biskopstid, som varade till 1837, stod
swedenborgianismen i Skara stift på sin absoluta höjdpunkt.
Även om Lundblads efterträdare, J A Butsch (1800-1875, biskop från 1837), med tiden tog avstånd från swedenborgianismen, kom den fortsatt att spela roll.
Över huvud taget kan slutet av 1700-talet och början av
1800-talet betecknas som en mycket påtaglig nedgångsperiod i Svenska kyrkan. Den kyrkliga swedenborgianismen
var inte det ända uttrycket, om än kanske det mest utrerade.
Upplysningstiden och en allmän rationalism hade omtolkat
mycket av den klassiska teologin, och resultatet blev att man
främst bedömde religion och kristen tro utifrån dess nytta.
Följden blev en allmän moralism där dygd och goda seder
framhölls som det centrala i den kristna tron, och undervisningen – ibland om sådana för tron så perifera frågor som
exempelvis potatisodling – kom i centrum i gudstjänstlivet.
Tydligt märks detta i hur man byggde kyrkor kring sekelskiftet 17-1800: Stora ljusa byggnader med få eller inga symboler
där den mest markerade möbeln var predikostolen. Också
handboken som reglerade gudstjänstordningarna, påverkades,
och gudstjänsten kom i stort sett att bestå av predikan omgärdad av kortare böner.
Det är alls inte ovanligt i kyrkohistorien att det just i förfallssituationen uppstår rörelser som gjuter nytt liv i det som
är på väg att dö. Så skedde också vid denna tid. I Lund uppträdde prosten Henric Schartau (1757-1825) som predikant
och själavårdare, och han drog många till sin predikostol, inte
minst prästkandidater från Göteborg, Skara och Växjö stift. I
Schartaus predikan förenades den lutherskt ortodoxa teologin med en tydligt själavårdande teologi som tog fasta på en
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människans uppvaknande, omvändelse och helgelse.
Lundblad och den kyrkliga väckelsen
Även om Schartaus lärjungar främst förknippas med Göteborgs stift, påverkades också Skara stift av innehållet i dennes
förkunnelse. Sammantaget brukar man kalla de olika rörelser
och riktningar inom Svenska kyrkan som uppstår under de
första decennierna av 1800-talet för den inomkyrkliga väckelsen. Det är förhållandevis oklart i vilken utsträckning Lundblad drev det swedenborgska programmet som biskop. Däremot är det klart att sådana präster premierades, medan andra
rent av behandlades illa, och särskilt illa gick det för präster
som var präglade av väckelsen. Bland de präster som Lundblad räknade som sina verkliga motståndare, bar flera namnet
Landahl.
Främst bland dessa brukar Mårten Johan Landahl (17971858) räknas. Denne hade flera bröder som också blev präster
och var för sig hade dessa söner som i sin tur blev präster.
I allt väsentligt är det samma typ av förkunnelse hos Henric
Schartau, dennes lärjungar - schartauanerna - som hos prästerna inom väckelsen i Skara stift. Förkunnelsen är biblisk,
den förkunnar både lag och evangelium, och den tar fasta på
de olika nådastånden, dvs. insikten att människor befinner
sig på olika andliga nivåer. Somliga behöver bli väckta för
att kunna omvändas, andra som redan omvänt sig behöver
fördjupas, dvs. helgas i tron.
Ryktet om Landahls förkunnelse spred sig, så att människor
varje söndag tog sig många mil, oftast till fots, för att kunna
lyssna. Även från Dalarna kom människor som sökte en biblisk förkunnelse. Detta resande upprörde inte bara de kyrkliga
myndigheterna utan även de världsliga. Sådant kunde orsaka
stora problem, menade man. I regel försökte domkapitlet lösa
problemet med väckelsens präster genom att skicka runt dem
på vad som kallades ”konsistorie skjutskärra”, dvs. de skickades från den ena församlingen till den andra i tron att de
skulle tröttas ut i sin nit, att de skulle bli systemkonforma,
men konsekvensen blev den motsatta: på detta sätt spreds istället väckelsen till många fler platser i stiftet.
Under Sven Lundblads tid som biskop stod striden mellan å ena sidan dels upplysningsteologi och rationalism, dels
swedenborgianism, och å den andra sidan den inomkyrkliga
väckelsen, och striden var häftig. Med Lundblads död 1837,
och domprosten Kjellanders bortgång 1841, hade swedenborgianismen förlorat makten. Fortsatt hade den många anhängare bland prästerna, men biskop Butsch kom allt mer
att inse värdet i den kyrkliga väckelsen och vad dess präster
uträttade. I historiens ljus kan man därför konstatera att Sven
Lundblad hör till förlorarna. Trots att han nådde ansenliga
positioner, både professor och biskop, är hans gärning idag
helt bortglömd. Enda skälet till att han emellanåt omtalas,
är just att han var swedenborgare och motståndare till den
inomkyrkliga väckelsen.
Markus Hagberg

Mårten Landahl möter Sven Lundblad i strid om försoningen
den ortodoxa försoningsläran och fick kritik för sina avvikande åsikter under 1770-talet. Andreas Knös var också viktig
för Sven Lundblads teologiska utveckling och han fungerade
som en mentor för honom. Lundblad kom att sammanfatta
den svedenborgska läran i sin bok Christna Religionens Hufwud-Läror.
Landahl och Lundblad kom att hamna i konflikt med varandra under Lundblads biskopsperiod. Konflikten var mångfacetterad men försoningsläran hade en framträdande roll. I
mötet mellan dem kan man se specifika teologiska temata
som skilde dem åt som hade anknytning till försoningsfrågan.
I det närmaste, efter en kort presentation av Mårten Landahl
och läget i stiftet, kommer här att redogöras för de teologiska
frågor som blev brännande och undersökas vad som hände
i mötet mellan den teologi som Mårten Landahl företrädde
och den teologi Sven Lundblad som swedenborgare företrädde.

Mårten Landahl 1797-1858
Under 1700-talet i Skara stift hände det spännande saker!
Det rörde sig i kyrkligheten och den vanliga ”stortron” eller
kyrkotron utmanades av andra inriktningar i tron. Stortron
betydde den vanliga tron som hade varit allenarådande länge.
Den kan beskrivas som luthersk-ortodox och kom,så att säga,
ovanifrån ner till församlingsborna som hade att foga sig och
ta emot. De olika typer av väckelsetro blev ett svar på denna något opersonliga tro då omvändelse och egen andlighet
blevviktigt för väckelsefolket. Likaså blev den swedenborgska
rörelsen ett svar på stortron med sin tydliga rationalistiska och
etiska inriktning. Swedenborgianismen återfanns ofta i den
högre, borgliga, skikten i samhället.
I stiftet blev Mårten eller Martin Landahl ett viktigt namn
för väckelsefolket och Sven Lundblad (1776-1837), biskop i
stiftet mellan 1829 och 1837, ett namn för swedenborgarna.
Swedenborgianismen, som den beskrivs hos Lundblad, tog
intryck av Emanuel Swedenborg även om den riktning som
blommade upp i stiftet inte kan sägas vara exakt den lära
Emanuel Swedenborg utarbetade. Ett annat viktigt namn i
stiftet var Andreas Knös (1721-1799) som, fast han aldrig lät
sig officiellt sammankopplas med svedenborgianismen, var
starkt påverkade av den. Knös var inblandad i en debatt om

Var fanns Landahl?
Mårten Landahl föddes den 6 juni 1797 på komministergården i Tissered, Hössna pastorat, i södra delen av Skara stift.
Han var son till prästen Johan Landahl. Uppväxten var fattig
och knaper. När han var 16 år dog fadern och året efter också
modern. Av nio syskon var Mårten Landahl den sjunde. Av
de fem sönerna blev tre stycken präster. Även om Mårten
Landahl är den som satt störst spår i historien var även hans
bröder, Per Gustaf och Adolf Landahl, delaktiga i väckelsen.
Mårten Landahl prästvigdes vid 23 års ålder efter avslutade
studier i Uppsala. I korthet kan de väckelsevågor som drog
över Skara stift från 1700-talets början och framåt sammanfattas i att den pietistiska väckelsen följdes av en strängare
radikalpietism. Vid mitten av 1700-talet kom den herrnhutiska rörelsen som ett svar på radikalpietismens sträva innehåll via Elias Östergren där radikalpietismens lagiskhet och
kyrkokritik tonades ner. Herrnhutismen fick sitt huvudfäste
på västgötaslätten. Under sina första år som präst kom Landahl i kontakt med Jacob Otto Hoof som i sina predikningar
uttryckte både pietism och herrnhutism. Detta blev tillsammans en första inspirationskälla för Landahl och kom att
forma honom. Mårten Landahl blev med tiden en populär
präst som drog stora skaror till sina gudstjänster där han verkade. Detta att människor vandrade över sockengränserna för
att lyssna till en särskild präst var inte populärt i domkapitlet och det tillsammans med det ”Ingelssonska målet”, där
Landahl inte distribuerade nattvarden till en man som vägrat genomgå bikt för tidigare oegentligheter i församlingen,
ledde till att Landahl hamnade i konflikt med domkapitlet.
Dessutom utmanade han genom att hålla långa predikningar
och i annat bryta mot gängse normer. Domkapitlet försökte
ofta lösa problem med kyrkvandringar över sockengränserna
genom att flytta på prästen som var föremål för dem. Detta
hände också med Landahl som flyttades till Torsö 1825. Det
löste inte problemet då människor istället vandrade dit för att
lyssna till honom. Sin längsta tjänst kom han att inneha som
komminister i Flistad, efter att han lämnat Torsö, mellan1829
och 1852. Därefter blev han kyrkoherde i Eriksberg fram till
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1858. Landahl avled 1858 underdet att han övade inför sin
provpredikan dagen därpå för en tjänst som kyrkoherde i Bitterna pastorat. Periodvis var läget alltså mycket spänt mellan
Landahl och domkapitlet/biskopen. Landahl blev till exempel suspenderad under 6 månader på grund av att han delat
ut nattvarden till makar som inte kom tillsammans för att ta
emot nattvarden, det sågs nämligen som en stor oegentlighet.
Man ifrågasatte Landahl och undersökte församlingarna där
han verkade. Landahl hade en del motståndare där Lundblad
sägs ha varit den värsta.
Swedenborgianismen
Vad utmärkte den swedenborgska tron så som den tog form
hos till exempel Sven Lundblad? Swedenborgianismen kan
inte sägas var en enhetlig rörelse, snarare olika strömmingar. I
jämförelse med den traditionella ortodoxa kyrkotron är den
rationalistiska grundsynen ett av de mest utmärkande dragen
för swedenborgianismen tillsammans med en del mystiska
inslag. Det etiska perspektivet är starkt och det gjorde tron
tillgänglig för dem som av förnuftsskäl inte kunde ta till sig
ortodox kyrkotro. Särskilt stora problem hade den swedenborgska rörelsen med treenigheten, Guds vrede, synden och
försoningen. Till exempel ansåg man att Gud inte kan vara
vred då det strider mot att Gud är älskande. Det får till följd
att, eftersom Gud är idel kärlek, Gud inte kan kräva försoning
för något människan gjort, för hennes synd och skuld. Det
skulle betyda att han gjorde avkall på sin kärlek genom att
visa vrede. Också frågan om synden var problematisk. Den
ansågs inte omfatta hela människans väsen, som den gör enligt klassisk luthersk tro, utan var snarare fokuserad till enbart de gärningar människan gjorde som bröt mot det etiskt
godtagbara. Med detta blev också en arvsyndslära omöjlig.
Även Lundblads världsbild hade betydelse för hur han såg
på försoningen, eller återlösningen, som han kallar det. Hos
Lundblad finns en skillnad mellan försoning och återlösning
där återlösningen lättast beskrivs som att Gud löser människan från hennes sätt att leva och visar, genom Jesus, ett annat
sätt som bär större likheter med den högre världen. Lundblad
hade en världsbild med gnostiska inslag. Det blir tydligt i inledningen till Christna Religionens Hufwud-Läror där han tydligt gör skillnad på den jordiska världen och den gudomliga
världen på så sätt att den jordiska världen har att sträva efter
ett återförenande med den gudomliga världen och därigenom bli hel. Den högre världen är den eviga och rena och
den lägre är den förgängliga och besmittade. Gud finns i den
högre världen och människan i den lägre utan möjlighetatt
mötas. Det som har gjort det möjligt för den lägre världen
att veta något om den högre är att Jesus har framträtt som en
medlare mellan de båda. Detta sätt att se på Guds värld och
människan värld leder till att frälsningen blir Guds nedstigande, genom Jesus, till den lägre världen och hans befriande av
den så att den kan stiga upp och förenas med den högre.Tanken på de olika världarna går också igen i Lundblads teologi
när det gäller synen på synd. Den högre världen är besläktad
med Gud men detta har i den lägre världen förvanskats. I
grunden är människorna, enligt Lundblad, som vilsegångna
får från sin Gud. Jesu funktion i den lägre världen är att vara
den som visar och övertygar människan om att Gud är nådig
och barmhärtig. Människan skulle utan Jesus inte kunna veta
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något om Gud. Detta kallar Lundblad för återlösningen där
återställandet av ordningen mellan den högre och lägre världen gör att människan ska söka sig tillbaka till Gud. Följden
av denna syn blir att Guds nåd först och främst blir en moralisk och andlig kraft som syftar till att ge människan kraft att
komma tillbaka till Gud. Denna syn på nåden går också igen i
synen på sakramenten. Deras syfte är främst att ge kraft till att
gå den rätta vägen. Etiken är i fokus hela tiden då människan
ska få kraft att leva ”rätt” och inte synda. Jesus ses inte som
försonare utan som en förebild i kärlek och eftersom Gud är
kärlek finns ingen dom, då idel kärlek inte straffar, och synden, i huvudsak etisk, blir i sig själv sitt eget straff.
Försoningsfrågans brännpunkter
Sammanfattningsvis kan man säga att det som främst skilde
den evangeliska tron och den swedenborgska tron var att
den första främst kunde beskrivas som gudsgemenskap på
syndens basis och den andra främst som gudsgemenskap på
rättfärdighetens basis. Gudsgemenskap på syndens basis betyder att man räknar med en försonande Gud, som reagerar på
synden i människan och förlåter den. Det är förlåtelsens av
synden som utgör grunden för relationen mellan människa
och Gud. Gudsgemenskap på rättfärdighetens basis innebär
att människan själv har att vända sig från det som anses som
etiskt dåligt och får på så sätt gemenskap med Gud. Människan styr alltså sin vilja mot det som anses etiskt rätt och
rättfärdigt, med hjälp av Gud som visar vägen genom Jesus.
Det leder till gudsgemenskap på den uppnådda rättfärdighetens grund. Återlösningen blir ett pågående skeende där
människan strävar efter att vända sin vilja mot Gud och de
högre andligavärdena. För att göra bilden ännu tydligare görs
här ett förtydligande av den ortodoxa försoningsläran, som
också Landahl företrädde fast med en mycket större betoning
på omvändelse och syndakännedom. Ett begrepp som återger essensen av den ortodoxa försoningsläran är: uppfyllandet
av allas rättfärdighet. Det betyder att Jesus, i sitt lidande på
korset, tagit straffet för människan synd som anses så stor att
Gud annars inte hade kunnat förlåta den. Utan korset krävs
det att Guds lag efterföljs fullständigt för att människan ska
befinna sig i salighet hos Gud. Då människan är oförmögen
att uppfylla detta gjordes det åt henne genom korset. Människan ses alltså som oförmögen att själv ändra på sitt tillstånd
i motsats till den swedenborgska synen på synden där människan visst kan sträva, och leva, efter det som ansågs etiskt
bättre. Skillnaden i försoningsfrågan består alltså i frågan om
det är nödvändigt att någon måste ta straffet för synden för
att människan ska komma i salighet med Gud. Den swedenborgska uppfattningen svarar nekande på den frågan utifrån
att Gud främst ses som idel kärlek utan vrede och då, följaktligen, inte heller vredgas över synden. På detta följer att man
också hade olika syn på domen. Den swedenborgska synen
räknar egentligen inte med någon slutlig dom utan Lundblad
beskriver den som något som dagligen sker i världen. Om
man ser detta i ljuset av den svedenborgska synen på Jesus
som medlare som kommit till den lägre världen för att visa
på Guds barmhärtighet och nåd i syfte att visa vägen tillbaka
till en gemenskap med Gud, blir domen det som dömer en
människas handlingar som felaktiga i ögonblicket utifrån en
idé om vad som är etiskt rätt eller inte. Att en människa blir

återlöst handlar då om att hon, när hon genom Jesu person
ser Guds stora barmhärtighet och godhet, börjar vandra en
väg där den goda etiken är förebildlig och praktiserad.
Till sist är det intressant att lägga märkte till det som swedenborgianismen och väckelsetron hade gemensamt. Båda
bar i sin syn på försoningen en reaktion mot stortron, eller
kyrkotron, då de hade det gemensamt att de reagerade på den
alltför objektiva synen på försoningen som återfanns inom
stortron. Swedenborgianismen reagerade på att en människan
som sades vara frälst fortfarande kunde leva på ett uppenbart
oetiskt sätt, något som också väckelsetron reagerade på. Skillnaden var att där swedenborgarna ansåg att människan skulle
styra sin vilja och handling mot ett mer etiskt leverne ansåg
de väckelsetroende att människan skulle inse sin synd och
omvända sig från den och leva som försonade. Den faktiska
skillnaden mellan dessa kan tyckas hårfin: människan ska hos
båda ändra sitt sätt att leva. På det teologiska planet blir skillnaderna desto större, som vi har sett exempel på.
Hur gick det sen?
I och med att Lundblad avled 1837 efterträdde Johan Albert Butch honom på biskopsstolen. Även Butch hade en fot
i swedenborgianismen var han samtidigt vänligt inställd till
väckelsen.Till exempel bär försoningsläran hos Butch drag av
den ortodoxa försoningsläran. Konflikterna mattades av, även
om det var Butch som suspenderade Landahl. Flytten till Eriksberg 1852 från Flistad innebar en förändring för Landahl
då han till skillnad från det stöd han haft från sina församlingsbor på andra ställen mötte mycket motstånd och konflikter i församlingen, möjligen pågrund av att han utmanade
vissa församlingsbor med sin strävan efter nykterhet. När det
gäller striden om försoningen kan man påstå att Landahl på
sätt och vis gick vinnande ur den. Swedenborgianismen fick
med tiden ett svagare fäste i Skara stift och rörelsen tappade
sympatisörer. Efter Landahls död levde väckelsen vidare genom de som tog vid efter honom.
Jenny Jarvid
Källor:
Hagberg, Johnny, ”Från Knös till Smedberg” i Skara Stift genom 1000 år, Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 1999.
Norberg, Arvid, Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under förra
hälften av 1800-talet:stiftshistoriska forskningar, Stockholm:
Svenska kyrkans diakonistyrelse, 1939.
Norberg, Arvid, Väckelse i Västgötabygd, Falköping: B. Källgård, 1965.
Sanders, Hanne, Bondevækkelse og sekularisering: en protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850, Stockholm:
Stads- och kommunhistoriska institutet, 1995.
Sundelin, Robert, Svedenborgianismens historia i Sverige under
förra århundrade, Upsala: W.Schultz, 1886.
Ternstedt, John, Mårten Johan Landahl – en herdebild från Västergötland, Stockholm: Sv.Ky. Diakonistyrelsens bokförlag, 1917.

En klassisk biskopsvisitation

Biskopsvisitation i Skövde
De summariska biskopsvisitationer som idag nästan har blivit
en regel i Svenska kyrkan kan inte på långt när mäta sig med
visitationerna i äldre tider. Men man behöver inte gå särskilt
långt tillbaka för att komma till en period, då den gamla traditionen fortfarande var högst aktuell. Själv tänker jag särskilt
på biskop Helge Brattgårds sista visitation, den i Falköpings
pastorat, 1984. Det var en i alla avseende magnifik genomgång av församlingslivet och dess plats i det vidare samhället.
Biskopen genomförde den med bravur och behärskade varje
situation med ett överlägset handlag.Vi var nog alla en smula
förvånade över hur biskopen orkade vara så närvarande under hela det gedigna programmet. Nästan aldrig brast han i
uppmärksamhet.
Visitationen förbereddes noggrant bland annat genom att
prästerna två gånger sammanträffade med biskopen och planerade visitationsdagarna samt med ett program i närradion,
där biskopen förklarade syftet med en biskopsvisitation med
bakgrund i 1686 års kyrkolag.
Den episkopala kyrkan lägger ett stort ansvar på biskopen
som pastor pastorum, prästernas präst. På många sätt var biskop
Helge föredömlig, då det gällde den personliga kontakten
med sina präster, som han sällan försummade. Kanske var det
inte alltid så angenämt, därför att biskopen inte väjde för att
ta upp svårigheter och problem med utgångspunkt från sin
egen genomtänkta uppfattning. Men ingen lämnades oberörd av ett samtal med honom. I fråga om visitationerna är
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det naturligtvis ett måste att en biskop själv deltar i förberedelserna och inte bara överlåter det till sina medarbetare.
Sammanlagt rörde sig visitationen om fem dagar för ett
pastorat med fyra församlingar. Från onsdag till söndag var
programmet i stort sett fullspäckat från morgon till kväll med
undantag för lördag förmiddag och söndag kväll. Där fanns
alla de dimensioner man kan önska sig av en granskning:
Byggnader, ekonomi, begravningsväsen, församlingsorganisation och verksamhet, förhållande till andra kyrkor, relationer
till sjukvård, skolor och andra kommunala organ samt själavårdande samtal och kulturella aktiviteter, allt sammanvävt i
bön och gudstjänst. Protokollet från visitationen, som omfattar 29 sidor, talar sitt tydliga språk.
Visitationskaffe i Fristad
På stadshuset
Intresset från kommunens och landstingets sida var stort inför
besöket. Kanske berodde det på biskopens starka ställning och
hans stora intresse för samhällsfrågor. Det vara faktiskt så att
vi under planeringen fick tacka nej till flera erbjudanden om
besök, bland annat från sjukhusdirektionen.
Visitationen inleddes med ett samtal på stadshuset, där
kommunledningen tog emot. Biskopen fick då tillfälle att påpeka att kyrkan vill vara där människor är. Hon behöver inte
ändra innehållet i sitt budskap men sitt sätt att presentera det
på. Men på alla de olika områden, där kyrkan möter samhället
har hon ett existentiellt budskap.Vad gäller kyrkobyggnaderna
påpekade han att kyrkan i och för sig inte vill stänga ute men
att kyrkorna inte kan förvandlas till allmänna konsertsalar.
Möte med gymnasieelever
Ett särskilt intresse tilldrog sig biskopens möte med gymnasieeleverna i en fullsatt aula. Biskopen lyckades redan från
början fånga deras uppmärksamhet genom att inleda frågestunden med orden: ”Att lämna sperma är inte som att snyta
sig!” Som man kunde vänta sig kom sedan en rad väsentliga
frågor upp. Biskopen kunde deklarera att han inte prästviger
någon som lever i ett samboförhållande. Han kunde också
säga att kvinnliga präster behövs men att man samtidigt måste
ha respekt för dem som inte menar det. Sedan var det dags för
ämnen som helvetesläran och den fria viljan. I fråga om helvetet hävdade han att vi har ett personligt ansvar. Det handlar
om att antingen leva med Gud här och nu och där och då eller att leva utan Gud här och nu och där och då. Gud tvingar
ingen. En elev anmärkte då att Gud har skapat den fria viljan
och ändå till slut bestämmer. Ställd inför den frågan svarade
biskopen till slut: ”Jobba med de frågorna. Ingen har löst dem
före dig. Du kommer inte heller att lösa dem. Men vi har att
leva med dem. Det är det som är tjusningen med det här, att
man ställer sådana frågor.” Som avslutning fick han då dubbla
applåder.
Sjukvården
Genom att biskopen under sina år i Skara visat ett utomordentligt stort stora engagemang för sjukhuskyrka och vårdetik, var det naturligt att han ägnade en betydande del av
visitationen åt besök på de olika sjukhusen. Han träffade läkarna inom psykiatrin, en samtalsgrupp på Bassjukhuset och
representanter för Primärvården. Biskopen hade dessutom
fått en personlig inbjudan av en av kokerskorna att besöka
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köket på Falbygdsklinikerna. Det blev kanske ett av de mest
uppskattade besöken under visitationsdagarna. Biskopen fick
också som vanlig deltagarna vara med i en samtalsgrupp om
krisreaktioner. Han kunde till sin glädje konstatera att han fått
vara med på lika villkor utan att behöva hämma gruppdeltagarnas frimodighet och spontanitet.
Vid en rotarylunch föreläste biskopen om sjukvårdsetik.
Två viktiga relationer stod i förgrunden, den mellan vård och
värde och den mellan vård och makt. Biskopen sade bland
annat: ”Värderar vi människor rätt, ger vi dem också rätt
vård. Det må gälla sjukvård likaväl som själavård. Vi utövar
makt i sjukvård och själavård. Hur den makten utövas hänger
samman med hur vår värdering av människan ser ut.” En av
de närvarande hävdade att tanken på människans värdighet
medför en rätt för den enskilde att själv få ta sitt liv i en situation då endast en för individen ovärdig tillvaro återstår. Från
sin kristna utgångspunkt kunde biskopen inte dela en sådan
syn på människans värdighet.
Kyrkogården
I samband med en kafferast under visitationen på kyrkogården lyckades biskopen få igång ett samtal med kyrkogårdsarbetarna om centrala kristna frågeställningar. Det var särskilt
två frågor där det brände till. Det första handlade om huruvida det är lättare för en kristen människa än för en annan att
möta döden. De andra formulerades så här. ”Jag försöker leva
ett riktigt liv, sköta mitt arbete och se till att jag inte skadar
någon annan.Vad är det en religiös människa gör mer?”
Det frivilliga församlingsarbetet
En av kvällarna presenterades det arbete som församlingens
frivilliga utför. Det var enligt biskopen en av visitationens
höjdpunkter. Han framförde också önskemålet att man årligen skulle försöka göra en sådan samling. ”Jag har all statistik
om församlingen nedskriven i en tjock pärm. Men det har
varit viktigt att få träffa er personligen.”
Massmedia
För första gången vid en visitation fick biskopen uppleva hur
han hela tiden följdes av Falköpings närradio. Flera gånger
blev han intervjuad. En andakt spelades in, där biskopen utan
några som helst förberedelser höll en meditation över psalmen ”Tack, o Gud, för vad som varit”, som i koncentration
och stringens knappast lämnade något övrigt att önska. Detta

inspirerade en tillfälligt hopkommen kvartett av gymnasielärare att bidra med sång.

Människans
måltider

Kultur
Mitt i allt detta hann vi också med ett besök på Redberga
gård hos konstnären Harald Wiberg, som visade sin stora
samling av egen och andras konst. De närvarande fick med
sig ett exemplar var av Viktor Rydbergs ”Lille Viggs äventyr
på julafton” med Wibergs geniala illustrationer. Detta gav en
välbehövlig andningspaus i det innehållsdigra visitationsprogrammet.
Visitationsstämman
I visitationsstämman gav biskopen en god sammanfattning av
innehållet i de välfyllda dagarna. Den mycket erkännsamma
och uppmuntrande tonen var påtaglig samtidigt som biskopen gav tydliga råd om hur församlingen kunde gå vidare.
Också i det hänseendet blev visitationen föredömlig. Jag har
en känsla av att en del av detta inte kom att förverkligas, inte
ens vissa mycket konkreta förslag.
Biskopen presenterade åter sin vision om en eller två söndagliga gudstjänster med fulla kyrkor i ett pastorat, någon
som han sade sig ha kämpat för utan större framgång. I backspegeln kan man säga att det kanske är en skön tanke som
när den mött en hård verklighet inte alltid har haft kraften
att trots allt leva vidare, när den fulla kyrkan under avsevärd
tid uteblivit.
Reflexioner
När man på nytt efter snart 27 år går igenom handlingarna
från denna biskopsvisitation, lägger man märke till hur det
i dag rör sig om en svunnen tid. På något sätt var trots allt
kyrkan mera självklar som en del av samhällslivet än den är
idag. Besöket på skolan skedde i en atmosfär långt från dagens
diskussion om skolavslutningars vara eller icke-vara. Biskopen
hade en betydligt starkare ställning inte bara av personliga skäl
utan därför att kyrkans marginalisering inte var till närmelsevis så markant som den senare har blivit. Från församlingslivet
behöver man bara nämna att nio syföreningar i Falköping
under år 1983 samlade in 167 437 kronor.
Det kanske bästa tecknet på att en biskopsvisitation har varit lyckad är att olika slags berättelser lever kvar bland dem
som deltagit. Det kan man utan tvekan säga om detta biskopsbesök i Falköping. Inte minst biskopens egen slagfärdighet och ordekvilibristik bidrog till det.Visst kan man säga
att det utifrån må ha verkat som en emansshow men det kan
knappast vara något fel med det, så länge den röda tråden inte
går förlorad.
Denna visitation hade något paradigmatiskt över sig som
borde ha blivit stilbildande. Men som riktiga topprestationer
är den naturligtvis svår att efterbilda. Dagens visitationer förtjänar i jämförelse knappast ens namnet. Man kan fråga sig
varför man framhärdar med dem. I Kyrkoordningen (8 kap. 2
§) står det visserligen utan någon närmare precisering att biskopen skall visitera stiftets församlingar, men för att det skall
vara meningsfullt kräver det en genomtänkt strategi och en
biskop som är fullt medveten om sitt unika uppdrag.
Karl-Erik Tysk

Domkyrkans dag i Skara
lördagen 3 september 2011

Skara domkyrka
Lördagen den 3 september
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Underrättelse om Fromma Stiftelser i Skara Stift
1816 med Försök till en korrt beskrifning om Skara stift som omfattade totalt 1258 sidor i fem delar och är en ytterst värdefull
dokumentation över Skara stifts pastorat och församlingar.
Till sin hjälp har han haft olika tidigare uppteckningar som
fanns i domkyrkoarkivet eller på Stiftsbiblioteket. Denna bok
kom i nytryck 1985.
I förordet till Fromma Stiftelser anger Lindskog att syftet
var att även i denna skrift meddela underrättelser om stiftets
befintliga Spannmåls Magasiner men att detta omöjliggjorts
på grund av otillräckliga uppgifter. Däremot finns en noggrann beskrivning av Skara Hospitals historia och öden.
Här följer några exempel på olika donationer som finns
upptagna i Lindskogs skrift:

För ganska exakt 200 år sedan utkom hos boktryckare F. J.
Leverentz i Skara, domkyrkosysslomannen Petter Eriksson
Lindskogs Underrättelse om Fromma Stiftelser i Skara Stift. Skriften som omfattar 72 + 4 sid. beskriver samtliga olika donationer och stiftelser som finns inom Skara stift. Och det är en
hel del. Den grundläggande orsaken till att Lindskog författar
skriften är att genom Kungligt brev av den 10 oktober 1806,
konsistorierna skulle redovisa vilka olika stiftelser som fanns
inom stiftet och denna berättelse skulle finnas i en särskild
volym på domkapitlet. Med Fromma Stiftelser avses sådana
donationer som på olika sätt är stiftade för att hjälpa och bibringa behövande medel i olika angelägenheter.
Lindskogs skrift är sammanställd och dagtecknad den 7
mars 1811. Han var vid denna tid anställd (sedan 1795) vid
Skara domkapitel som amanuens.
Lindskog var född den 15 juni 1766 på Väghult i Tvärreds
församling och Gällstads pastorat. 1799 började han sin skolgång i Ulricehamn och inskrevs 1782 i Skara skola (i tredje
klassen). 1787 blev han student i Västgöta nation i Uppsala
och i denna stad disputerade han pro excercitu 1789 och pro
gradu 1790 och promoverades till filosofie magister 1791.Två
år senare prästvigdes han för Skara stift och blev huspredikant
hos översten och greven, E. Sparre på Torpa intill han får
tjänst vid Skara domkapitel.
Den första stiftsmatrikeln som utkom för Skara författades
av Lindskog 1798 liksom matriklarna 1809 och 1819. Han
utgav även Skara Stifts-Tidningar 1796-1806 och Westgötha
Tidningar 1807-1808. Hans publicistkarriär kröntes 181218

”Framl. ÖgonLäkaren Lars Noring På Örnsjöberg har den
2 Jan. 1800 donerat 100 R:d. R. G. M. hvars ränta årligen bör
användas för den mäst nödlidande eller äldste bland Stadens
Fattige.” (Skara)
”Ett Sällskap under namn af S. Sebastians sedermera Trollhätte Bergmäns-Orden, upplöste sig omkring 1802 och förordnade sin Ordenskassa till ett stående kapital, hvaraf räntan
skulle tilldelas en nödlidande mänsklighetens Broder i det
Pastorat, inom hvars område Sällskapet haft sine sammanträden… De som få föreslås härtill, skola vara kände för Gudfruktige, ärlige, nycktre, anständige och beskedel. Människor.”
(Tunhem)
”Österplana P. Den 13 Nov, 1796 skänkte Församl. d. v.
Patronus Ryttmästaren R. S. O., H. J. Lenck till Socknens Fattigkassa 50 R:dlr Sp., med hvars ränta 2:ne gamla bräcklige
Inhyseshjon vid de årliga utdelningar af fattigpenningarne
skola ihogkommas, något mer än de öfrige fattighjonen.”
”Vings P. Den 11 Mars 1804 har Auditören Carl Otto
Mörk testamenterat till de Fattige i Skärfs Socken 100 Rdlr
RG, hvaraf räntan skall fördelas till 2:ne sängliggande eller
sjuke, som besväras af tärande sjukdomar, till hjelp till medikamenters inköp. Kyrkoherden och Kyrko-Råd förfara hermed efter bästa förstånd och samvete.”
”Dala P. Skräddaren N. Brumberg har 1759 donerat 166
Rdlr 32 sk., hvaraf årlig räntan skall användas till extra-Gudstjenster i Högstena.”
”Kaptenen Leonh. Ruthensparre har den 3 Febr. 1809
skänkt 16 Rdlr 32 sk. banko, hvaraf årliga räntan delas till
sko-penningar år 2:ne fattige i Warnhem.”
Johnny Hagberg

En ny Matrikel för Skara stiftshistoriska
sällskap är klar.
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.

Tvenne dikter av Paul Nilsson
Paul Nilsson var född i Längjum 1866. Han prästvigdes i Skara 1891 varefter han tjänstgjorde i Levene. 1895 tillträdde han
komministraturen i Lekåsa. Här återges tvenne dikter som
Nilsson skrev vid sin avkedspredikan i Levene repektive inrädespredikan i Lekåsa. Paul Nilsson avled 1951
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Skara Stiftshistoriska Sällskap

Sällskapet har nu 925 medlemmar.
*= Ständig medlem

Senaste publikationerna i
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie
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.
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