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Hedareds stavkyrka är en av vårt stifts märkligaste kyrkor. 
Den dateras till 1500-talets början och är vårt lands enda be-
varade stavkyrka. Utmärkande för stavkyrkobyggnaden är att 
den är uppförd av stående kluvna stockar eller plankor, som i 
de äldsta kyrkorna grävdes ner i marken. Det är en äktnordisk 
kyrkobyggnadstyp, som vid kristendomens införande framfö-
rallt användes i Sverige och Norge.

Förmodligen fanns en tidigare medeltida kyrka på platsen. 
Inventarier tyder på det. En medeltida altartavla med jungfru 
Marie kröning anses vara från 1300-talet.

Hedareds stavkyrka

Den altartavla som fi nns från 1700-talet är inte unik utan 
föreställer Mose, Kristus och Aron. På ovanstående bild ser 
vi Kristus och Aron, Mose broder. Altartavlan är öppnad och 
därför är Mose skymd bakom Kristus. Arons dräkt är intres-
sant. I handen bär han rökelsekaret. Rökelsen var ett tecken 
på människors böner och röken skulle påminna Gud om 
dessa böner.  Aron bär på bröstet en pärlbesatt bröstsköld där 
Urim och Tummim förvarades. Detta var två fl ata stenar som 
användes för att få svar, ja eller nej, från Gud. Aron bär också 
bjällror på sin prästerliga dräkt. De 12 stenarna på bröstsköl-
den kunde även betyda Israels 12 stammar. 

Foto Sture Björnson
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Under tretton år, 1973-86, var Erland Olson rektor för Skara stifts 
folkhögskola i Hjo

Gotlands kyrkohistoriska sällskap bildades 2010 och nu har 
man kommit ut med sin första bok som handlar om Erland 
Olson. Boken är tryckt med bidrag från vårt stiftshistoriska 
sällskap och ingår som nummer 61 i vår skriftutgivning.
Eftersom Erland varit verksam i Skara stift i många år är bo-
ken av stort intresse även för vårt stift. 

Erland Olson blev 90 år den 17 juli. Titeln på boken är Led 
milda ljus – Erland Olson berättar om sitt liv.  Boken om Erland 
Olson omfattar 182 sidor och består av två delar. Den första 
delen är ett samtal mellan kyrkoherden i Stenkyrka pastorat 
på Gotland, Jakob Tronêt, och Erland och den andra delen är 
ett antal artiklar från Erlands penna.

Barndoms - och ungdomsår
Erland Olson växte upp i Visby en familj, där föräldrarna 
var aktiva missionsförbundare. Söndagarna innehöll ett givet 
schema. Missionsförsamlingen hade sin verksamhet i Helge-
andskyrkan, som fått sitt namn av att den låg nära Helge Ands 
ruin innanför ringmuren.
Föräldrarna var söndagsskollärare och söndagen inleddes med 
söndagsskola kl 9.30 och sen var det förmiddagsmöte kl 11.

Efter folkskolan började Erland i realskolan vid läroverket i 
Visby och han fortsatte sen i gymnasiet. . Erland kom med i 
den kristna gymnasiströrelsen (KGF). Sommarmötena på Ju-
lita skans i Sörmland betydde mycket för honom. Han fi ck bl 
a höra föredrag av  Stig Hellsten, som då var sekreterare inom 
KGF, och Bo Giertz, om då var stiftsadjunkt i Linköping. Den 
som mest av allt gjorde intryck på den unge gymnasisten Er-
land var Stig Lindholm, som kom till Visby som stiftsadjunkt 
1939. Det blev många samtal mellan Stig och Erland och de 
hade kontakt med varandra ända till dess Stig gick ur tiden 
1985. Genom Stig Lindholm fostrades Erland in i högkyrk-
ligt tänkande.

Första åren som präst
Efter studentexamen och en tids militärtjänstgöring kom 
Erland Olson till Uppsala för att studera teologi.  Han var 
tacksam över sin uppväxt i Missionsförbundet, men nu var 
det självklart att han ville bli präst. Prästvigningen skedde 4 i 

advent 1946 med Torsten Ysander som prästvigningsbiskop.
Nu bar det ut på den gotländska landsbygden och Erland 

blev adjunkt hos prosten Gustaf Sjöberg i Klinte. Erland hade 
då gift sig med sin Lilian och det unga paret fi ck bo i präst-
gårdsfl ygeln. De fi ck så småningom fyra döttrar.

Vägen gick vidare och Erland blev sedan vice pastor i Närs 
pastorat under tiden kyrkoherden där var ledig för studier. 
Här lärde han känna den hjorterianska väckelsen. Den liknar 
i mycket landahlsväckelsen i Skara stift. Väckelsen på Gotland 
har fått sitt namn av lekmannapredikanten Jöns Hjorter, som 
verkade på södra Gotland i början av 1800-talet. Spåren är nu 
nästan borta men när Erland kom till När, var ännu många 
äldre präglande av hjorterianismen.

Gymnasistsekreterare
Efter fem år på Gotland kallades Erland 1951 till tjänsten som 
gymnasistsekreterare vid dåvarande Svenska kyrkans diakoni-
styrelse. Familjen fl yttade först till Uppsala och sen till Band-
hagen i Stockholms södra förorter.

Erland fi ck uppdraget att resa runt till gymnasierna i Sve-
rige. Det var ett omfattande arbete att besöka alla de 120 
gymnasierna som då fanns, och Erland fi ck tillbringa ca 200 
dygn om året utanför hem och familj. Han hade lärt sig vad 
ett kristet gymnasistarbete betydde och han trivdes väl med 
uppgiften.

Åter till Gotland
Nu var det dags att återvända till Gotland. Erland valdes till 
kyrkoherde i Alva pastorat på södra Gotland och han till-
trädde tjänsten den 15 december 1954.  Familjen fi ck fl ytta in 
i en fi n gotländsk prästgård. Erland stannade till 1966 och det 
blev givande år på den gotländska landsbygden. Erland ville 
genomföra ett högkyrkligt program. Han gjorde korstecken 
och eleverade nattvardselementen. Det fanns de som protes-
terade och skrev insändare mot dessa ”katolska nymodighe-
ter.” Men Erland kunde också glädje sig åt att kyrkvärdarna, 
kantorerna och så småningom även klockarna försvarade de 
nya bruken.

Rektor vid RKU
Nästa utmaning kom när Erland 1966 kallades för att bli rek-
tor vid Riksförbundet Kyrkans Ungdoms (RKU) ungdoms-
ledarinstitut i Sigtuna. Det var många ungdomar som fi ck 
sin kyrkliga utbildning vid RKU i Sigtuna.  Erland hade ett 
mycket gott samarbete med Olov Hartman, som då var di-
rektor vid Sigtunastiftelsen, och med Carl Henrik Martling, 
som var direktor för Lekmannaskolan.

Rektor i Hjo
Erland Olson skötte uppgiften vid RKU på ett utmärkt sätt 
och när det var dags för rektorsskifte vid Skara stifts folk-
högskola i Hjo gick budet till Erland. Arvid Ydman, som då 
var rektor i Hjo, ville gärna ha Erland som sin efterträdare. 
Biskop Helge Brattgård var på samma linje.

Erland kom till Hjo 1973 och stannade där i tretton år till 
1986, Det var en tid av stor expansion. Man byggde nya loka-

Erland Olson -  missionsförbundaren som blev katolik
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ler och verksamheten inriktades mycket mot handikappade 
ungdomar. Samarbetet med Arvid Ydman var det allra bästa. 
Sedan han avgått som rektor fanns han kvar som lärare. Den 
kyrkomusikaliske utbildningen byggdes också ut och skolan 
fi ck examensrätt för kantorer,

Samarbetet med lärarna fungerade väl och Erland reste runt 
i stiftet för att tala om skolans verksamhet. Det gällde att få 
nya elever och få in pengar till skolan. Helge Brattgård vis-
ste mycket väl att rektorn i Hjo hade en stark dragning till 
den katolska kyrkan, men Erland fi ck lova sin biskop att inte 
konvertera under den tiden då han var rektor. Det löftet stod 
han fast vid.

Erland blir katolik
Erland Olson gick i pension 1986. Nu fl yttade Erland och 
Lilian tillbaka till Visby. Nu var det dags att gå över till den 
katolska kyrkan.  Den förste som fi ck reda på Erlands beslut 
var dåvarande biskopen Karl-Gunnar Grape. Han blev inte 
förvånad utan förstod att Erland ville dra ut konsekvenserna 
av sin katolska syn.

Erland har sedan dess varit synnerligen aktiv i den katolska 
församlingen i Visby. Han har rest runt och hållit många fö-
redrag och haft kontakt med många av de gamla vännerna i 
Skara stift och i hela Svenska kyrkan. Erland är nu änkeman, 
men har förmånen att fortfarande vara vid god hälsa.

Av Erlands penna
Efter samtalet mellan Erland Olson och Jakob Tronêt kom-
mer fl era korta artiklar av Erlands  penna. Han berättar vad 
den hjorterianska väckelsen betytt för honom och för Got-
land. Han tar upp hur en katolsk troende kan se på Svenska 
kyrkan. Han beskriver Kyrkan som Kristi kropp. Slutkapit-
let har ämnet ”Gud och Skapelsen.” Erland går igenom den 
kristna tron från skapelsen till den yttersta domen och evig-
heten i Guds rike.

Boken om Erland Olson är verkligen värd att läsa och be-
grunda av alla som tvärs genom samfund och olika trosupp-
fattningar vill förstå vad som förenar kristna bekännare idag.

Med orden SOLI  DEO GLORIA, Gud allena äran avslu-
tas boken om och av Erland Olson.

Nils Hjertén

Boken omfattar 182 sidor och kostar 200 kr. Den kan bestäl-
las genom Johnny Hagberg.

I de senaste numren av vårt medlemsblad har namnet Sture 
Björnson funnits med under foton. Som fotograf, i synner-
het av kyrkor och kapell i Skara stift, får väl Sture Björnson 
och hans fru Eivor anses oslagbara. Hittills har de rest 1254 
mil och fotograferat 478 kyrkor, kapell och gravkapell. Flera 
av kyrkorna är fotograferade vid olika årstider. Om man vill 
följa Stures arbete kan man gå in på www.panoramio.com/
user/3073732 där 809 kyrkbilder ligger ute. Det som är sär-
skilt intressant för Eivor och Sture är deras förkärlek till våra 
elvahundratalskyrkor och all historia som vilar i väggarna.

Tanken med denna fotografering är att i samarbete med Skara 
stiftshistoriska sällskap presentera en bok där alla kyrkor och 
kapell inom Skara stift fi nns med. Den senaste med samtliga 
kyrkor gavs ut 1949 och bar namnet Skara stift i ord och bild. 
Texten till den kommande boken skrivs av Robin Gullbran-
dsson. Förhoppningsvis blir vår idé förverkligad inom en inte 
alltför avlägsen framtid.

Flitig stiftshistoriker

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.

Glöm inte att betala in årsavgiften 
50:- eller 500: för ständigt medlemskap till 

Skara Stiftshistoriska Sällskap  
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 Välkommen till Kyrkohistoriskt seminarium 2011       
NATIONALROMANTIK OCH FOLKKYRKA

Skara stifts kyrkobeskrivningskommitté inbjuder härmed till årets kyrkohistoriska seminarium på Västergötlands museum i 
Skara den 15 september 2011. I år kommer seminariet att blir ett endagsseminarium istället för två som det brukar vara.

Årets seminarium har titeln ”Nationalromantik och folkkyrka”. Seminariet kommer att behandla den tid vid 1900-talets 
början då en nationellt inriktad kyrklig väckelserörelse såg dagens ljus och gav grogrund för den svenska folkkyrkan. Det gav 
en start för den utveckling som kom att prägla 1900-talets kyrkoliv. De nationalromantiska idéerna kom till uttryck i allt från 
arkitektur och musik till gudstjänstliv och församlingsverksamhet. 

Seminariet inleds av docent Britt-Inger Johansson, verksam vid konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Britt-
Inger har bland annat forskat inom ämnen med kyrkoanknytning såsom ”Bildskrud i svenska kyrkor” och ”Sockenkyrkorna”. 
Här ska hon tala om vad som händer inom kyrkoarkitekturen vid tiden för första världskriget.
Johan Sundeen är fi losofi e doktor i idé- och lärdomshistoria och har disputerat på J A Eklund, en av ungkyrkorörelsens le-
dande gestalter. Johan är verksam vid Högskolan i Borås. Hans föredrag behandlar bland annat tidens nationalism med Eklund 
som exempel. 
Björn Ryman är fi losofi e doktor i historia, har undervisat i kyrkohistoria, arbetat för Lutherhjälpen och Svenska kyrkans en-
het för forskning och kultur. I sitt föredrag behandlar han svenska kyrkans utveckling från enhetskyrka till folkkyrka och även 
han har J A Eklund som en viktig utgångspunkt.
Carl Sjögren är teolog och musikutbildad. Han tjänstgör som kyrkoherde i Ulricehamn och kontraktsprost i Redvägs kontrakt 
och har undervisat i ämnen som rör kyrkans musikaliska tradition och liturgi. Carl kommer att tala om ungkyrklighetens 
psalmer och sånger.

Kyrkobeskrivningskommittén 
genom
Elisabet Orebäck Krantz, sekreterare
0511-260 35

9.30 INLEDNING

9.40 Kyrkoarkitektur och historiebruk i skuggan av ett 
 världskrig Britt-Inger Johansson, docent, Uppsala 
 universitet

10.40 KAFFEPAUS

11.00 Offentlighetsteologi och nationalism med kristet 
 förtecken: exemplet JA Eklund
  Johan Sundeen, fi l dr, högskolan i Borås

12.00 LUNCHPAUS

13.15 Från enhetskyrka till folkkyrka och nu till...
 Björn Ryman, fi l.dr, Uppsala

14.15 Ungkyrklighetens psalmer och sånger
 Carl Sjögren, kontraktsprost Ulricehamn
 
15.15 AVSLUTNING OCH KAFFE 

Fri entré. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot 
föranmälningar. 
Med reservation för eventuella ändringar
Arr: Skara stifts kyrkobeskrivningskommitté och 
Västergötlands museum

J A Eklund 1863-1945. Teckning.

Bok & Biblioteksmässa
i Göteborg den 22 – 25 september 2011

För femte året i rad deltar Stiftshistoriska Sällskapet
- tillsammans med Missalestiftelsen och Västergötlands Forn-

minnesförening – 
Vår monter har nummer D03:12

Ansvarig: Margareta Jansson
0511-137 46, 070-687 6343

e-post: margareta_jansson@bredband.net
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Samtliga stift i Svenska kyrkan har idag en heraldisk sköld 
som stiftsvapen. Detta bruk är inget nytt utan har medeltida 
ursprung, och de äldsta vapnen kan föras tillbaka till 12- och 
1300-talet. Stiftsvapnen har nytecknats under överinseende 
av statsheraldikern på 1950-talet och 1977 kompletterades 
den med ett rikskyrkligt vapen, representerande hela Svenska 
kyrkan.

Skara stift har som stiftssymbol 12 sexuddiga stjärnor kring 
en stor, likaledes sexuddig stjärna, syftandes på Uppenbarel-
sebokens (kap. 12:1) ord om jungfru Maria. Att Maria fi nns i 
stiftsvapnet har också att göra med att domkyrkan är helgad 
åt Guds Moder Maria. Första gången i stiftets historia som 
den sexuddiga stjärnan fi nns avbildad är i domkapitlets sigill 
från 1340. I sigillet står det på latin CAPITVLI ECCLES 
MARIAE CIVITAT. SCAREN (staden Skaras Mariakyrkas 
kapitelssigill). Detta sigill har idag Skara stiftshistoriska säll-
skap som emblem.

De 12 sexuddiga stjärnorna kring den stora återfi nns i Ska-
ra domkapitels mindre kontrasigill från 1483. Den stora sex-
uddiga stjärnan symboliserar Maria som ju även kallas Stella 
maris - havets stjärna.

Det är inte bara stiften som anlagt heraldisk sköld utan även 
våra biskopar. För samtliga stiftschefer har en sköld ritats och 
biskopen har även ett valspråk. Även detta bruk har medel-
tida förlagor. Den förste biskop i Skara stift som upptar ett 
stiftsvapen i sitt ämbetssigill var Vincent Henningsson. Denne 
var biskop 1505-1520, och avrättades i samband med ”Stock-
holms blodbad”. De medeltida biskoparna förde som regel 
sitt eget vapen i sigillen. Så exempelvis Brynolf Gerlaksson 
(död 1505) som har en fyrarutig sköld i svart och vitt.

Hovmålaren Bengt Olof Kälde har ritat fl ertalet av de bi-

skopliga vapnen. Andra heraldiska konstnärer är Jan Raneke 
och Vladimir Sagerlund.

Biskop Sven Danell (biskop 1955-1969) var den förste av 
de ”moderna” skarabiskoparna som återupptog ett biskops-
vapen. Kälde ritade det till biskopens 60-årsdag 1963 på initi-
ativ av Skara stifts ungdomsråd. Motivet är Skaras domkyrko-
vapen från tidigt 1500-tal: i blått fält en kräkla och en palmkvist i 
kors, båda av guld. Förebilden till korset och ankaret är ett epi-
tafi um i Skånings-Åsaka (Skarabiskoparnas prebendekyrka) 
kyrka för biskopen Daniel Juslenius där orden MONS DE-
FIXA JUVABIT (”hoppets förankring vid korsets klippa”) 
återfi nns. Danells vapen har jag bara sett återgivet i svartvitt 
även om det måste fi nnas ett original i färg.

Sven Danells efterträdare Helge Brattgård verkar inte ha 
anlagt något biskopsvapen.

Biskop Karl-Gunnar Grapes (biskop 1985-1989) vapen är 
även det utfört av Kälde. Året var 1985, samma år som Grape 
vigdes till biskop i Skara. Här avbildas stiftsvapnet med dess 
stjärnor, en bild som också efterkommande biskopar tagit 
med i sina vapen. I Grapes sköld återfi nns en gryta, järnkit-
tel (tyskans Grapen= gryta). Släkten Grape är en urgammal 
pommersk släkt, där en gren invandrade till Sverige på 1600-
talet. Stamvapnet visar i fält av guld en svart gryta. Valspråket 
från Lukas 17:5, betyder översatt ”Herre föröka vår tro”.

Lars-Göran Lönnermark (biskop 1989-2004) har förutom 
det traditionella stiftsvapnet med stjärnorna, även i fält av silver 
ett rött kors, överlagt en kräkla och en palmkvist i kors, båda blå. 
Korset syftar i första hand på Kristi kors. I andra hand är ett 
rött kors i vitt S:t Georgs baner, och syftar på namnet Gö-

Biskoplig heraldik
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ran. Herdestaven pekar på den biskopliga herdefunktionen, 
palmkvisten på den messianska hyllningen på palmsöndagen. 
HERREN ÄR HERDEN är Lönnermarks valspråk.

Den sexuddiga stjärnan går även igen i Erik Aurelius (bi-
skop 2004-) vapen. Förutom stiftsvapnet med dess stjärnor 
återfi nns i två fält stjärnan och svärdet. Biskopens valspråk 
är ett ord från Romarbrevet: Gud gör den gudlöse rättfärdig. 
Den fi nns även i en latinsk version ”Deus iustifi cat impium”. 
Mottot är att Gud inte ställer några villkor för sin nåd till 
människan.

Erik Aurelius ger här sin defi nition av vapnet: I det per-
sonliga vapnet betecknar svärdet ”Andens svärd, som är Guds 
ord” (Efesierbrevet 6:17) och syftar här på min verksamhet 
som bibelforskare. Stjärnan betecknar Skara stift, där jag har 
till uppgift att förkunna Guds ord. Valspråket (Gud gör den 
gudlöse rättfärdig) är hämtat från Romarbrevet 4:5, en preg-
nant formulering av bibelns huvudärende, det villkorslösa 
evangeliet. Svärdet är sålunda en symbol för vad som kallas 
reformationens formalprincip ”Skriften allena” (sola scriptu-
ra), och valspråket sammanfattar dess materialprincip ”nåden 
allena” (sola gratia).

 Johnny Hagberg

När jag tittar in i vår ståtliga stiftskatedral brukar jag studera 
tavlan med biskopar genom tiderna. Rader av hedervärda 
män som gjort insatser för kyrkan och för Guds ords spridan-
de. En kunde efter högt föredöme förvandla vatten till vin, en 
annan påstås ha kunnat tala med änglar på änglars språk.

Och så fanns Didrik Slagheck, vars enda merit var att ar-
rangera Stockholms blodbad där hans företrädare som biskop 
i Skara, Vincentius, var en av de första att avrättas.  1520 – 21 
skall han ha verkat här.

Jodå, hans namn och årtal fi nns där prydligt inhuggna, men 
nog verkar han lite malplacerad bland övriga Skarabiskopar, 
denne tyske äventyrare vars teologiska meriter nog var ganska 
måttliga. Ändå ansågs tydligen Didrik Slagheck som något 
alldeles extra på sin tid, för han är den ende biskop i Skara, 
som mig veterligt samtidigt varit biskop i Lund.

Propagandabild
Biskop Vincentius har ni alldeles säkert sett på bild i hans 
dödsögonblick. Det är hans avrättning som återges på en av 
de propagandabilder som Gustav Vasa lät framställa för att visa 
vilken grym kung Kristian Tyrann var jämfört med honom 
själv. I verkligheten var nog inte skillnaden så stor, men Gus-
tav var klok nog att mest slå ihjäl småfolk och då var det ju 
ingen som protesterade.

Stockholms blodbad upprörde rentav denna tid, van vid 
furstliga grymheter, eftersom två biskopar (en tredje, Hans 
Brask räddade ju sig tack vare sin Brasklapp ”Härtill är jag 
nödd och tvungen”) och en rad höga herrar halshöggs. Bar-
bariet motiverades med att de var kättare som avsatt ärke-
biskop Gustav Trolle, och länge fi ck ärkebiskopen bära hu-

En livsfarlig biskop i Skara

Skara domkyrka hann biskop Slagheck aldrig sätta i gungning
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vudansvaret. Senare har istället alltmer av skulden lagts på en 
äventyrare från Westfalen, Didrik Slagheck, länge favorit hos 
kung Kristian. Att de ansågs ha handlat kätterskt togs som 
argument för dödsdomarna vilken kännas extra tragiskt med 
tanke på att Kristian egentligen var positiv till reformationen, 
men för honom var politiken viktigast. Och då passade det 
bra att damma av de kätterska argumenten.

Biskopsborgen Läckö hann nog aldrig biskop Didrik njuta av

Aldrig i Skara?
Fast sanningen är nog att skulden bör läggas på kungen. Han 
behövde bra argument för att avrätta så många som möjligt av 
de svenska stormän som länge ställt till med så stora problem 
för unionskungarna, och som kunde bli hot i framtiden. Som 
historien nu utvecklades var förstås Gustav Vasa den som vann 
på blodbadet. När Sverige befriats fanns det inte många kvar 
som kunde konkurrera med honom om kungakronan, trots 
att släkten Vasa nog ansågs lite av uppkomlingar.

Didrik Slaghecks egentliga skuld var nog mest att han 
tjänstvilligt organiserade en utrensning som beställts av hans 
arbetsgivare, kungen. Vad Slagheck själv ansåg var nog ingen 
som brydde sig om, kanske han rentav anade att blodbadet 
var ett stort misstag.

I vilket fall belönades han för sina insatser med att få ärva 
biskopsstaven efter den avrättade Vincentius och bli biskop i 
Skara. Att Slaghök, som han kanske borde kallas på västgötska, 
förmodligen inte kunde svenska spelade antagligen ingen roll. 
Det språket var kanske inte företrädaren Vincentius så bra på 
heller. Kyrkans språk var ju latin och det begrep Skaraborna 
inte vare sig det var en svensk eller tysk som pratade.

Nu är det tvivelaktigt om biskop Didrik verkligen tillträd-
de biskopsstolen i Skara, eller njöt av sin biskopsborg Läckö. 
Först blev han kunglig ståthållare och ledde regerandet av 
Sverige. Därefter fi ck han ägna sig åt försvaret av Stockholm 
mot upproriska svenskar uppviglade av Gustav Vasa, sedan 
fl ydde han till Danmark där han utnämndes till biskop i Lund 
utan att för den skull förlora Skarastiftet. Nu hade han nått 
så högt någon gärna kunde nå utan att bli kung. Biskopen i 
Lund var ju dansk ärkebiskop och för att Slagheck skulle få 

den posten köpte man ut den rättmätige innehavaren för en 
stor summa pengar varpå den nye biskopen kunde göra ett 
lysande intåg. Som biskop i Lund var han egentligen också 
överhuvud för den svenske ärkebiskopen.

Skyllde på Didrik
Men säg den lycka som varar. Kristian kände omvärldens av-
sky för blodbadet i Stockholm och tillgrep härskares vanliga 
knep, han skyllde allt på Didrik. Denne torterades, dömdes 
till döden och avrättades under former som måste ha varit 
barbariska även på den tiden. Den kungliga älskarinnan Dy-
bekes mor, Sigbrit, vilken var den som främst gynnar Didriks 
snabba karriär mot de kyrkliga höjderna, skall ha stängt sina 
fönsterluckor för att slippa bevittna när favoriten dog på bålet, 
och även kungen lär ha gömt sig på sitt slott trots att det var 
han som drivit fram domen.

På tavlan i domkyrkans vapenhus fi nns alltså Didrik Slag-
hecks namn och enligt den var biskop Didrik verksam här i 
två år, 1520 – 1521. Vincentius och Didrik Slagheck råkade 
särskilt illa ut bland Skaras biskopar, men det kan noteras att 
efterträdaren Magnus Haraldsson, som deltog i det misslyck-
ade Västgötaupproret mot Gustav Vasa, lyckades räddade livet 
genom att fl y.

Biskop Vincentius avrättas i Stockholms blodbad

Fast kanske var Didrik Slagheck verkligen i Skara en gång. 
Det skulle i så fall ha varit redan 1518 då han var i Sverige 
som avlatskrämare och samtidigt spion åt sin blivande herre 
Kristian Tyrann. Vid det tillfälle lär biskop Vincentius i Skara 
försökt stoppa avlatshandel, så kanske hade Didrik Slagheck 
ett personligt motiv att låta biskopen ingå i skaran som avrät-
tades?

Hans Menzing
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I de liturgiska ordningarna för den reformerade kyrkan i Sve-
rige återfanns tidigare den så kallade kyrktagningen.  Så är 
inte längre fallet, och den är sålunda ett exempel på liturgiska 
bruk som försvunnit. Ordningen försvann i och med 1986 
års kyrkohandbok, och i den mån enstaka mödrar därefter har 
genomgått kyrktagning, har det skett på deras egen uttryckli-
ga begäran, och det rör sig då om absoluta undantag. Så tycks 
emellertid ha varit fallet redan långt innan ordningen for-
mellt avskaffades – seden tycks generellt ha brutits upp från 
mitten av 1800-talet, så att vid 1900-talets ingång mycket 
få mödrar kyrktogs i förhållande till det aktuella underlaget. 
Vissa geografi ska undantag fanns i de bygder där den inom-
kyrkliga väckelsen var stark, främst i delar av Göteborgs, Skara 
och Växjö stift, som generellt präglades av en avsevärt högre 
kyrksamhet än övriga delar av landet. 

Kyrktagningen är intressant därför att det genomgående 
tycks ha funnits en avsevärd diskrepans mellan vad kyrkan 
avsåg att uttrycka genom denna rit, och hur folk i allmän-
het såg på saken. Trots att ordningen är avskaffad, kommer 
den folkliga synen ofta fram då kyrktagningen kommer på 
tal. Kyrktagningen har fortsatt starkt negativa konnotationer, 
främst därför att den folkligt uppfattades som en reningsce-
remoni – genom barnafödandet hade kvinnan blivit oren, 
trodde man att kyrkan hävdade, och för att åter få inträda 
i församlingsgemenskapen var hon tvungen att renas, vilket 
ansågs ske genom kyrktagningen. Detta var dock alls inte 
kyrkans uppfattning.

Kyrktagning förekom redan under medeltiden, och brukets 
huvudsakliga motivering kan ledas till Gamla testamentet och 
Tredje Moseboks tolfte kapitel. I bibeltextens sammanhang 
handlar det om orenhet, men inte om orenhet i största all-
mänhet utan om kultisk orenhet. Den gammaltestamentliga 
judiska religionen fäste stor vikt vid just kultisk renhet res-

pektive orenhet, och många handlingar eller situationer kun-
de försätta en person i kultisk orenhet, vilket innebar att man 
ansågs oförmögen att delta i den religiösa kulten. Bland annat 
fi ck man inte komma i kontakt med blod, inälvor eller döda 
kroppar. Hur detta i praktiken kunde fungera, belyses indi-
rekt i Nya testamentet och Jesu liknelse om den barmhärtige 
samariern (Luk 10:25-37): En man, på väg från Jerusalem till 
Jeriko, blir överfallen och misshandlas. Först på brottsplatsen 
är en präst, därefter kommer ytterligare en präst – en levit 
– men båda underlåter att hjälpa den misshandlade mannen. 
Slutligen får den misshandlade hjälp av en man från Samarien 
– en folkgrupp som judarna ogillade. Enligt de rådande ren-
hetslagarna handlade dessa präster korrekt. De var nämligen 
strikt förbjudna att komma i kontakt med den misshandlade 
mannen, och hade de gjort så, hade de inte kunnat tjänstgöra 
i templet. En av liknelsens poänger kan sägas vara att Jesus 
pekar på det orimliga i sådana bestämmelser, och Jesus var 
enligt evangelierna över huvud taget mycket liberal i fråga 
om dessa renhetsföreskrifter. 

I det medeltida material som rör kyrktagning, uttryckt i 
liturgiska ordningar och botföreskrifter, är tveklöst renings-
motivet framträdande, utan att för den skull helt överskugga 
tacksägelsemotivet. I det efterreformatoriska materialet, men 
början redan i Olaus Petris Handbok 1529, fi nns alls icke detta 
perspektiv av rening, utan fokus är helt och hållet tacksägel-
sen över att barnafödandet gått väl och att modern återvunnit 
krafterna. I Laurentius Petris Kyrkoordning 1571 påpekas, att 
motivet är tacksägelse och inte rening, varför kvinnan hel-
ler inte skall anses vara utesluten ur församlingsgemenskapen 
före det att hon kyrktagits – en synpunkt som dock tycks ha 
fått mindre genomslag. Under medeltiden hade endast gifta 
mödrar kunnat kyrktagas, medan 1571 års Kyrkoordning gör 
akten till ett obligatorium för alla mödrar – där vägran med-
förde böter. Därigenom införs också ett moment av kyrko-
tukt, där ogifta mödrar först var tvungna att bekänna den 
synd som ett barn utanför äktenskapet innebar. Kyrkotukten 
blev därigenom en viktig del i kyrktagningsseden. Med 1686 
års Kyrkolag mildras föreskriften så att akten framställdes som 
en god kristen sedvänja – den var dock alltjämt obligatorisk. 
I 1686 års Kyrkolag (kap. 5, § 1) heter det om kyrktagningen, 
att: ”Barneföderskor skola hålla sig inne wid pass sex Weckor 
efter Födzlen, emedan en Christelig sedwahna, Tucht och 
Ärbarheet, så och theras egen hälsa, sådant fordrar; Sedhan 
tagas the i Kyrckia efter wanligheten.” I denna motivering 
fi nns alltså ingenting som sammankopplar kyrktagningen 
med kvinnans orenhet. Snarare kan bestämmelsen sägas ha 
tjänat som ett värn för kvinnan – så och theras egen hälsa, 
säger kyrkolagen –, som i kraft av lagens bestämmelser inte 
var tvingad att bege sig utanför hemmet alltför tidigt efter 
förlossningen.

I 1693 års Handbok, liksom senare i 1811 års Handbok, 
fanns tre olika ritual för kyrktagning: för gifta mödrar, för 
mödrar som (av misstag) förkvävt sitt barn, samt för ogifta 
mödrar. Under historien har platsen för ritens utförande va-
rierat. Under 1500-talet skedde akten vid kyrkporten, för att 
under 1600-talet fl yttas upp till koret. Från prästerligt håll 
motiverades förfl yttningen bland annat med att kvinnan däri-

Kyrktagning – tacksägelsen som försvann?
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genom ytterligare hedrades.     
Ingenstans i det liturgiska materialet, alltså de kyrkans hand-

böcker som styrde gudstjänstens innehåll, fi nns något som 
innebär att kyrktagningen skulle hänga samman med kvin-
nans orenhet. I 1942 års handbok har kyrktagningen rubriken 
”En moders tacksägelse”, och det stadgas att akten skall äga 
rum före den söndagliga gudstjänstens början. Akten består 
av tre moment: en inledande bön som prästen ber i moderns 
ställe, ett handslag mellan präst och moder, samt en avslutande 
välsignelse. I bönen heter det: ”Allsmäktige, evige Gud, du 
som är allt levandes ursprung och källa. Vi tacka dig för den 
godhet du bevisat denna moder, genom barnet (barnen) som 
du anförtrott åt henne att älska och att vårda. Tag, o Herre, 
i nåd emot den tacksägelse som hon frambör inför dig, när 
hon idag med hälsa och stärkta krafter ånyo kan träda upp i 
din helgedom. Omslut henne med din barmhärtighet, och låt 
din välsignelse vila över henne och hennes hem. Helga hen-
nes hjärta att bära dig rika frukter i tro och kärlek. Giv henne 
nåd att med glädje fylla sitt höga moderskall. Bevara henne 
och hennes kära till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.” Inte heller här fi nns något som sätter kyrktagningen 
i relation till någon föreställning om kvinnans orenhet. Detta 
är alltså sakläget, det vill säga hur kyrkan offi ciellt såg – och 
har sett – på saken: kyrktagningen hade inget med orenhet 
att göra, utan med tacksamhet. Vidare är det under hela pe-
rioden, från reformationen och fram till och med 1942 års 
handbok, modern som står i centrum, inte barnet.

I den senaste handboken för Svenska kyrkan, som kom 
1986, fi nns inte längre denna ceremoni med. Skälen därtill är 
fl era. Det vore naturligtvis frestande att hänvisa till en allmän 
sekularisering, men det blir för enkelt. Seden bröts i själva 
verket redan innan man kan räkna med en reell sekularise-
ringsprocess, även i annars kyrkliga bygder. I det material jag 
har haft tillgängligt, utgör Örebro ett exempel. I denna stad 
kyrktogs år 1860 97 % av mödrarna, år 1890 78 %, år 1900 
38 % och år 1910 4 %. Vad som beskrivs är alltså en sed i fritt 
fall. I andra stift var seden obruten omkring sekelskiftet 1900, 
så exempelvis i Göteborgs, Skara och Visby stift.  

1850 utfärdades ett kungligt brev som förklarade att det 
inte skulle leda till rättslig prövning om modern vägrade att 
låta sig kyrktagas – detta var naturligtvis i sig ett dråpslag mot 
seden som sådan. Vid tiden stadgade fortsatt 1686 års Kyrko-
lag att ett nyfött barn skulle frambäras till dopet inom 8 dagar. 
1864 utsträcktes denna tid till sex veckor. Två år senare, 1866, 
blev det möjligt att kyrktagas redan efter fyra veckor, istället 
för som tidigare efter sex veckor. Detta innebar, att tiden för 
dop och kyrktagning kom att överlappa varandra, och det 
blev möjligt att genomföra de båda ritualen samtidigt, vilket 
naturligtvis minskade föreställningen om kyrktagningens be-
tydelse. 

Vidare var, för sedens upphörande, av stor betydelse krocken 
mellan kyrklig och folklig uttydning. I de områden där riten 
tydligast förknippades med rening, där upphörde seden först, 
samtidigt som i de områden där den kyrkliga uppfattningen 
också varit folkets, där levde den kvar längst. Detta kan för-
klaras så, att när den folkliga missuppfattningen försvann, som 
en konsekvens av prästernas undervisning, då förlorade riten i 
betydelse, och den upphörde tids nog. I sak är detta en aning 
paradoxalt! 

Även i den folkliga föreställningen har dock ett visst tacksä-
gelsemotiv funnits med i bilden. I takt med att mödravården 
ökade i omfattning, och att barnafödandet i sig blev mindre 
farligt, tycks detta motiv ha minskat i betydelse. Man kan 
kanske också se en förskjutning, där kvinnans uppgift tidigare 
främst var moderns, att föda och ta hand om sina barn, till en 
situation där kvinnan allt mer blir och är yrkesverksam.     

1980, för att ta ett raskt kliv framåt, förekommer kyrktag-
ningsseden endast i 23 församlingar i Svenska kyrkan, och där 
den fortsatt förekommer, då är det i allmänhet helt och hållet 
beroende av den tjänstgörande prästen.  

I Göteborgs och Skara stift tycks kyrktagningsseden av och 
till, ibland regelbundet, ha praktiserats långt efter att seden 
dött ut i riket i övrigt. Ett exempel från Skara stift är Hassle 
pastorat (med Torsö), där kyrkoherden Natan Svensson (till-
trädde 1969) och komministern Carl-Olof Hasselberg (till-
trädde 1964) genomgående kyrktog mödrarna i samband 
med dopen. Hasselberg blev 1972 kyrkoherde i Järpås, och 
förrättade också där kyrktagningar till 1985 då han blev kyr-
koherde i Tossene pastorat, Göteborgs stift. 

Slutligen, har kyrktagningen försvunnit fullständigt, eller 
lever den – om än inte som självständig rit – motivmässigt 
kvar på något sätt? Man skulle kunna argumentera för att 
det som var kyrktagningens själva poäng, tacksägelsen, idag 
införlivats i dopgudstjänstens ordning i det som kallas för 
”Tackbönen”, som det händer att någon av föräldrarna ber i 
samband med sina barns dop. Bönen inleds med orden: ”Gud 
vi tackar dig för vårt/våra barn…” Detta moment utgör en 
nyskapelse i 1986 års dopordning, och har inte förekommit 
tidigare. Påståendet att kyrktagningen skulle vara integrerad i 
dopliturgin är kanske en aning äventyrligt, då den uttryckta 
tacksamheten i nuvarande ordning gäller barnet, och inte som 
vid kyrktagningen, modern och hennes hälsa. Påståendet kan 
å andra sidan inte helt avvisas. Främst kan dock denna nyord-
ning sägas ha anpassat dopliturgin till en mer folklig föreställ-
ning, där fokus i dopet inte ensidigt ligger på Guds objektiva 
handlande, utan också på barnet och föräldrarna. 

Markus Hagberg  

Kyrktagning i Torsö kyrka 1971
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Vid vikingatidens slut och medeltidens början blev männis-
korna i Sydskandinavien kristna. Det var inget som inträffade 
över en natt utan innebar kulmen på en förändring av de 
religiösa strukturerna som hade pågått i fl era hundra år. Hur 
detta religionsskifte gick till är något som de fl esta arkeologer 
någon gång haft åsikter om. Trots det är de olika perspektiven 
få, och material från stora geografi ska områden har ofta sak-
nats i diskussionen. Ett område som sällan fi gurerat i forsk-
ningen om religionsskiftet är Västergötland som jag tittade 
lite närmare på i min avhandling i arkeologi som kom 2006 
och i en kortare artikel från 2010.

På 1960-talet försökte man formulera övergripande, 
panskandinaviska modeller för hur religionsskiftet gick till. 
Numera har man blivit mer och mer medveten om att den 
förkristna religionens uttryck och innehåll varierade stort 
mellan olika delar av det vikingatida Skandinavien. Detta fi ck 
naturligtvis till följd att den nya kristna religionen togs emot 
på olika sätt i olika områden och vid olika tidpunkter. 

Som arkeolog har man många olika källmaterial att använ-
da sig av. Om man främst arbetar med runstenar, liljestenar, 
Eskilstunakistor, fyndrika praktgravar eller ovanliga enstaka 
fynd blir det naturligtvis så att man samtidigt endast studerar 
kristnandet bland dem som hade råd att manifestera sin tro 
på detta vis. Om man däremot vill studera kristnandets ef-
fekt på hela samhället, hos hög som låg, är troligen det bästa 
sättet att undersöka hur det allmänna gravskicket, alltså den 
rituella behandlingen av de döda, förändras över tid. Därför 
studerade jag i min avhandling samtliga undersökta gravar i 
landskapet vilka kunde dateras till perioden 700 – 1200 för 
att på så sätt låta gravskickets utveckling spegla religionsskiftet 
under tiden. 

Men för att förstå en samhällelig förändring måste den sät-
tas in i ett sammanhang. Vad var det för slags samhälle dåtidens 
västgötar levde, verkade och framförallt dog i? Landskapet var 
ett av få större centralområde i Skandinavien under yngre 
järnålder som inte vände sig ut mot kust och hav. Men på 
grund av fl era vattenvägar, framför allt Ätran och Viskan samt 
Göta älv var kommunikationerna till och från landskapet 
ändå goda. Pollenanalyser från sjöar i centrala Västergötland 
visar att landskapet under vikingatid var ungefär lika öppet 
som idag. Vi vet att djurhållning under tidig medeltid spelade 
en betydligt större roll där än i andra delar av Skandinavien. 
Detta gäller av allt att döma även under yngre järnålder. Det 
fanns under vikingatid en förmögen stormannaklass i land-
skapet som vi bland annat kan möta på de 260 idag kända 
runstenarna. Det var även ur denna klass som fl era tidigme-
deltida svenska kungar så småningom rekryterades. Förmod-
ligen var vikingatidens maktelit till stora delar sekulär och 
utan någon större ambition, eller möjlighet att styra och ställa 
med vanliga människors religiösa liv. Religion ansågs antag-
ligen under större delen av vikingatiden vara en privatsak för 
västgötarna. Men så hade det inte alltid varit.

Det fanns i landskapet en förkristen religiös samhällelig 
struktur som tycks ha varit livaktig under folkvandringstid 
och äldre vendeltid (ca 400 till 700 efter Kristus). Arkeologer 
kan idag studera spåren efter denna i form av omfattande 
guldskatter, fl era stora krigsbytesoffer, enstaka enorma grav-

högar samt olika sakrala ortnamn som Frölunda, Friggeråker 
och Torsö. Mycket tyder på att denna struktur spelade en allt 
mindre roll i människornas liv på 800-talet och första halvan 
av 900-talet. Denna sekularisering av det förkristna samhäl-
let, var troligen en av de viktigaste förutsättningarna för att 
kristna församlingar över tid och i stor omfattning lyckades 
etablera sig.

När jag började min studie visste jag att det var känt sedan 
tidigare att oproportionerligt få vikingatida, förkristna gravar 
hade undersökts i landskapet. Några forskare hade menat att 
detta kunde bero på ett tidigt kristnande men eftersom det 
inte fanns någon övergripande sammanställning av materialet 
kunde heller inte andra orsaker till uteslutas.

Först var jag tvungen att defi niera vad jag menade med en 
förkristen respektive kristen grav. Det fanns ett tydligt kon-
tinuitetsbrott i gravskicket som jag skulle vilja benämna som 
två traditioner, vilka i tid avlöser varandra – en äldre, för-
kristen och en yngre kristen tradition. Den äldre defi nierade 
jag som ett icke-kristet, fornskandinaviskt traditionellt bruk 
med en vid järnålderns slut ofta månghundraårig platskonti-
nuitet bakom sig. Det var ett gravskick med rötterna i äldre 
bronsålder, vanligen brandgravar men även skelettgravar fö-
rekom. De kunde vara rika eller fattiga på fynd och hade 
oftast traditionella typer av överbyggnader såsom rösen, högar 
och stensättningar med olika varianter, former och konstruk-
tionsdetaljer.

Vad som utmärkte en kristen grav var lite knepigare. Först 
måste man slå fast att en kristen grav aldrig är en brandgrav 
och innehåller aldrig mat- och djuroffer. Vanligtvis defi nieras 
den yngre traditionens kristna gravar som skelettgravar i öst-
västlig riktning med få eller inga fynd och helst under fl at 
mark. Sådana typer av gravar återfi nns även inom den äldre 
traditionen utan att de för den sakens skull kan betraktas som 
kristna varför detta inte går att använda som ensamt krite-
rium. 
Jag menade att man dessutom måste lägga till en viktig faktor 

för att kunna bestämma en grav som kristen, nämligen gra-
varnas placering i relation till icke-kristna gravar. Den yngre, 
kristna traditionen innebar först och främst att inga andra 
religiösa uttryck än de kristna tolererades på platsen. Detta 
betyder att ett konsekvent genomfört kristet gravskick först 
och främst innebar att man övergav de gamla begravnings-
platserna för att söka sig till nya. Det fi nns enstaka exempel på 
platskontinuitet mellan den äldre och den yngre traditionen 
men de är mycket få och hör till undantagen.

I min avhandling sammanställde jag översiktligt samtliga 
undersökta gravar, förkristna som kristna, vilka kunde dateras 
mellan åren 700 till 1200 och däromkring. Det handlade om 
drygt 800 gravar från 190 olika platser i det som under 1200-
talet defi nierades som Västergötland, det vill säga förutom det 
nuvarande landskapets utbredning, även hela Dalsland samt 
Mo härad i Småland och Nordmarks härad i Värmland.

Utifrån det redovisade källmaterialet tycks det som om 
människorna i stort sett helt upphör att tillämpa den äldre 
traditionen vid 900-talets mitt i detta område. På detta ty-
der det faktum att de förkristna gravfälten i stort sett helt 
slutar att användas. Vanligen brukar man kunna studera en 

Västergötlands kristnande - ett religionsskifte underifrån
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omlottperiod då de båda traditionerna tillämpas samtidigt i 
ett område. I vissa delar av Skandinavien, exempelvis på Got-
land tillämpades de två traditionerna parallellt under kanske 
upp emot två hundra år. I Västergötland handlar det om ett 
par decennier.

Jag tolkar religionsskiftet som att man i Västergötland ge-
nomgår en strukturell religiös kris på 900-talet. Enligt käll-
materialet föregicks denna av en allmän sekularisering av de 
religiösa strukturerna på 800-talet och 900-talets början. Jag 
anser att landskapets tidiga kristnande var en reaktion på detta 
och bör snarare ses som en folklig rörelse underifrån än ett 
projekt för samhällets maktelit så som det senare, under 1000- 
och 1100-talen kom att bli.

På fl era plan befann sig människorna i Skandinavien på 
900-talet på tröskeln till något nytt. Det var en tid då mycket 
stod och vägde, inget var avgjort och fl era alternativa vägval 
fanns. De nordbor som blev kristna anammade med all san-
nolikhet den folkliga kristendom som på 800- och 900-talen 
utövades i deras närmaste kontaktområden, på kontinenten 
och de brittiska öarna. Utan tvekan står vi inför en ny och 
annorlunda bild av de religiösa strukturerna i Skandinavien 
under vikingatid och tidig medeltid. En hel del forskning 
återstår innan bilden klarnar, men antagligen kommer många 
sedan länge etablerade sanningar att få omvärderas.

Claes Theliander

Läs mer:
’Gravskicket och Västergötlands kristnande’ i red Bertil Nilsson: 
Från hedniskt till kristet. Förändringar i begravningsbruk och grav-
skick i Skandinavien C:a 800–1200. Sällskapet Runica et Mediæva-
lia (2010).

Västergötlands kristnande. Religionsskifte och gravskickets föränd-
ring 700–1200. GOTARC Series B, Gothenburg Archaeological 
Theses, No 41. (2006)

Bo J. Theutenberg: Mellan liljan och sjöbladet. 1:1. Gamla släkter 
i Västergöt land. 790 s. 1:2. Källor, bilagor, register. 514 s. Skara: 
Skara stiftshistoriska sällskap 2008, 2009. (Skara stiftshistoriska 
sällskaps skriftserie 40, 49.) ISBN 778-91-977365-2-7 (vol. 
1:1), 978-91-977366-1-9 (vol. 1:2).

Ambassadören Bo J. Theutenbergs curriculum vitae är 
mycket fängslande. Han är juris dok tor och har varit profes-
sor i folkrätt vid Stockholms universitet. Som tjänsteman i 
utrikesde partementet har han varit verksam i Bagdad, New 
York och Moskva. Sedan 2001 är han en gagerad som profes-
sor i internationell rätt i Jordanien. 2003 blev han den »Suve-
räna Malte serordens förste ambassadör till det Hashemitiska 
kungadömet Jordanien» (1:1 s. 5). Med sin diplomatiska och 
juridisk-vetenskapliga verksamhet har han förenat ett starkt 
intresse för sin västgötska hembygd och för släktforskning. 
I Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie har han publicerat 
fl era arbeten, förutom det nu anmälda bl.a. Folkungar och 
korsriddare (2006).

Mellan liljan och sjöbladet uppmärksammas här som ett ex-
empel på litteratur som inte är namnvetenskaplig men ändå 
kan vara betydelsefull för onomastiken. Då jag 1995 i NOR-
NA-rapporten Slektsnamn i Norden (s. 103) behandlade det 
västgötska hemmans namnet Tyskagården, kunde jag åberopa 
ett bidrag i Heraldisk tidsskrift av Theutenberg rö rande släk-
ten Tysk, vilken intar en framträdande plats i Mellan liljan och 
sjöbladet (jfr 1:1 s. 715 beträffande Tyskagården). Sistnämnda 
arbete omfattar två stora band och innehåller en nästan bedö-
vande rik genealogisk och historisk information knuten till 
fl ydda tiders Väster götland och Sverige. Man blir imponerad 
av det intensiva intresse och det väldiga arbete som måste lig-
ga bakom detta resultat i bokform. Verkets värde för person-
namnsforskare ligger i öppen dag, men även ortnamnsfors-
kare har anledning att studera Mellan liljan och sjöbladet.

Det är egna släktanknytningar som förf. »försökt sammanfatta 
i forskningsprojektet Mellan liljan och sjöbladet, där liljan 
och sjöbladet är de heraldiska fi gurer som de gamla släk terna 
i dessa trakter uppvisade. Min släkt, kan man säga, befann sig 
just mellan lilje- och sjö blads-släkterna, varav denna rubrik.» 
(S. 11.) Förf:s forna hembygd är området vid Halle berg och 
Hunneberg. Gärdhems sn i Väne hd har varit betydelsefull 
för Theutenberg. Bland de 32 kapitlen (jämte exkurser) i del 
1:1 möter man 2. 1100-talskyrkan i Gärdhem – liljor och 
liljestenar, 3. Tysksläkten i Gärdhem, 17. Ryttmästaren Jakob 
Tysk i Gärdhem, 18. Löjt nanten Olof Tysk i Gärdhem och 31. 
Skattegården i Gärdhem – Storegården i Åsaka.

Del 1:2 är liksom 1:1 ytterst innehållsrik med bl.a. översikter 
över Västergötlands lagmän (bil. 1) och häradshövdingar i fyra 
västgötska och ett östgötskt härad (bil. 2), kartor, en mycket 
omfattande följd av noter till del 1:1, en mängd genealogiska 
tabeller samt ort- och personregister. I del 1:1 presenteras ett 
förnämligt bildmaterial.

För undertecknad framstod Västergötlands historia och 
namnskick redan tidigare som högst intressanta ämnen. Bo J. 
Theutenbergs impressiva och uppenbart värdefulla verk har 
gjort det ännu mer lockande att studera orter och namn i 
detta landskap.

Svante Strandberg

Recention införd i Namn och bygd 2010

BO J THEUTENBERG

MELLAN LILJAN
OCH SJÖBLADET 

1:1
GAMLA SLÄKTER

I VÄSTERGÖTLAND
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Alla har väl hört talas om Ansgar, Nordens apostel. Men när 
det gäller kristnandet av Mark kan vi glömma honom. Hit 
nådde aldrig hans verksamhet.

För tusen år sedan hade det område vi kallar Västsverige 
sina förbindelser västerut över havet. Under vikingafärder, 
som oftare var fredliga handelsresor än krigståg, kom många i 
kontakt med den kristna kyrkan, framför allt i England. Krist-
na tankar vann tidigt insteg i våra bygder. Detta avspeglar sig 
redan i ”Beowulf ”, den forngermanska diktningens största 
verk, tillkommet i England på 700-talet, där brytningen mel-
lan hedendom och kristendom hos ”gautarna” (=götarna) 
skildras (Brogren, sid. 83ff).

Kristus kom före missionärerna
Våra förfäder blev naturligtvis påverkade av den överlägsna 
kristna kultur, som mötte dem i västerled. En del av dem tog 
också steget fullt ut och lät sig genom det heliga dopet uppta-
gas i den kristna kyrkans gemenskap därborta i England.

Många nordbor blev bofasta på andra sidan Nordsjön. Någ-
ra av deras ättlingar blev senare missionärer i sina fäders land. 
En av dem var Unni, som tycks ha lidit martyrdöden i Väster-
götland på 900-talet (Lundén, sid. 35ff).

I Sverige övergick kung Erik Segersäll till kristendomen 
men återföll till sin gamla tro och dog som hedning 996. 
Hans son Olof Skötkonung förblev emellertid kristen livet 
ut. Denne förlade, i motsats till fadern, sin maktbas till det av 
kristendomen genomsyrade Västergötland i stället för till det 
hedniska Uppland.

Under denna tid blev Nordsjön ett danskt innanhav. Knut 
den store, död 1035, härskade som kristen monark över Eng-
land, Danmark och Norge inklusive nuvarande Sveriges väst-
kust. Att engelska missionärer då började strömma in för att 
organisera en kristen kyrka är inte förvånande.

Mark infogas i Skara stift
Främst av dem var Sigfrid. Han var troligen av nordisk här-
stamning. Som missionär blev han biskop i Västergötland med 
biskopskyrka i Husaby på behörigt avstånd från den hedniska 
kultens centrum i Skara (eller möjligen Götala strax intill). 
Ännu hade långt ifrån alla götar antagit den nya tron, var-
för det fortfarande var säkrast för kyrkan att ha sitt centrum 

Så kristnades Mark

borta vid Kinnekulle under beskydd av Olof Skötkonung (se 
vidare Hellström, sid. 45ff och Palme, sid. 115ff).

Efterträdare på biskopsstolen blev Sigfrids systerson 
Osmund (Lundén, sid. 148ff.) Under dennes episkopat, c:a 
1030 - 1060, fl yttades biskopssätet till Skara.

Osmund synes ha varit en nitisk missionär. Han utvidgade 
sitt stift söderut och verkade ända nere i mellersta Halland. 
Ett vittnesbörd om detta är Sankt Osmunds källa i Sibbarp. 
Under denna period inordnades troligen Mark i Skara stift.

Mellan öst och väst
I denna internationella (eller snarare för-nationella) tid mot-
tog Sverige även impulser från söder och öster. Olof Sköt-
konungs mor var polsk prinsessa. Hans drottning Estrid var 
också av slavisk härkomst. Deras dotter Ingegärd giftes bort 
med storfursten Jaroslav av Novgorod.

Förmodligen var hertig Boleslav i Polen intresserad av att 
hans systerson Olof skulle övergå till kristendomen, vilket i 
sin tur föranledde polska och tyska missionärer att ta sig an 
saken. Mycket tyder på att Turgot, en prelat från Bremen, var 
den som döpte Olof Skötkonung och sedan blev den förste 
biskopen i Västergötland (Lundén, sid. 53f).

I den ovan nämnde Osmund möts öst och väst. Han var 
född i England. Då han vägrades biskopsvigning i såväl Rom 
som Bremen blev han i stället vigd till sitt ämbete av den 
självständige polske ärkebiskopen Stefan av Gnesen (Sven-
nebring. sid. 40, Lundén, sid. 153).

Om östliga förbindelser talar även en tradition om Kattunga 
kyrka, som upptecknats av förre rektorn vid Helsjöns folk-
högskola, teol. doktor Bror Jansson (återgiven i Hansson, sid. 
56):

”En man från Kattunga tog tjänst vid kejsarens hov i Kon-
stantinopel, där han tjänstgjorde som livvakt i kejsarens 
personliga skyddskår. Genom umgänget med de kristna 
blev han omvänd till kristendomen. Efter slutad tjänst i 
Konstantinopel, återvände han till sin hembygd Kattunga 
och övertog då sin fädernegård. Intill fädernegården bygg-
de han en privat kyrka, en så kallad gårdskyrka. Några en-
staka människor i västra Sverige hade på den tiden blivit 
kristna och de fi ck då naturligtvis komma till den enda 
kyrka, som då fanns, den unga kyrkan i Kattunga.”

Att bli ”väring” hos kejsaren i ”Miklagård” var inget ovan-
ligt. I National Geographic (March 1985, sid. 316) fi nns ett 
foto från Hagia Sofi akyrkan i Konstantinopel med ”grafi tti”, 
där man ser hur någon med runor ristat in namnet ”Halv-
dan”.

Det började i Kattunga
En annan tradition lyder: ”När kristna läran kom in i Mark 
voro de, som bodde längst söder ut, de som först övergåvo 
fädrens tro, och dessa byggde sig en kyrka i Kattunga. Härifrån 
har kristendomen utbrett sig över Marks härad, och Kattunga 
är därför häradets moderkyrka. När hon byggdes, funnos fl era 
kyrkor i Halland, men mot norr var Rångedala i Ås och i 
öster Byarum i Östbo /Vaggeryds kommun/ de närmaste. 
Varken i Kind, Bollebygd eller i Västbo fanns någon kyrka, 
utan voro folket där ännu hedningar.” (Från ”Ur saga, 

Sankt Sigfrid
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sägen och folkliv i Västergötland, urval och studier av Johan 
Götlind”, återgivet efter Boberg, sid. 5f.)

Än idag lever i bygden en stark tradition angående Kattunga 
kyrkas särställning. Åtskilliga gånger har jag själv hört talas 
om personer från olika socknar, som hade stolrum i Kattunga 
kyrka, alltifrån Vessige i söder (jfr. Osmundtraditionen i Hal-
land) till Gällstad i öster och Lödöse i norr. En gammal För-
landabo berättade för mig om några personer som varje år 
brukade gå förbi hans barndomshem på väg från Göteborg 
till Kattunga, där de skulle se till sin släkts gravar.

Det tycks ha varit så under den tidigaste kristna tiden, med-
an det ännu inte fanns några geografi ska församlingsgränser, 
att man från ett stort västsvenskt område ”socknade” sig till 
Kattunga, den enda plats där det fanns en kyrka.

De kristna samlades i bygdens utkant
Under missionstiden, medan hedendomen ännu stod stark, 
blev den kristna verksamheten ofta hänvisad till gränstrakter i 
bygdens utkant. Man kunde fi ra gudstjänst vid en ”helig sten”, 
i senare tider ibland kallad ”predikstolssten”. Gärna förlades 
dessa sammankomster till platser där fl era gränser möttes. Där 
kunde man bygga de första enkla kyrkorna och konsolidera 
församlingen. Från denna plats kunde man sedan arbeta sig in 
i bygden, in i det gamla ättesamhället (Persson).

Kattunga kyrka synes ha varit en häradskyrka, belägen just 
där Marks tre häradsfjärdingar möttes (brev från lektor Einar 
Persson till förf.). De tre fjärdingarna var följande (Lundahl, 
sid.153): Stennestorpa Fierding, uppkallad efter byn Stenas-
torp i Kinnarumma, bestående av Kinnarumma, Seglora, 
Fritsla, Skephult, Örby, Kinna och Svenasjö (denna socken 
upphörde efter reformationen) socknar. Vidare Halttz Fier-
ding, uppkallad antingen efter Hult i Grimmared eller Hult i 
Kungsäter, bestående av Istorp, Öxnevalla, Horred, Kungsäter, 
Gunnarsjö, Karl Gustav, Grimmared, Torestorp, Älekulla och 
Öxabäcks socknar. Slutligen Hiortorpa Fierding, uppkallad 
efter Hjorttorp i Hajom, bestående av Berghem, Hajom, Sä-
tila (som under medeltiden även innefattade kapell i Tostared 
och Ubbhult), Hyssna, Surteby, Fotskäl och Kattunga.

Hedniskt motstånd
Det var inte utan motstånd som kyrkan tog över de gamla 
ättebygderna. De gammaltroende tyckte inte om att man 
byggde helgedomar åt en ny gud. Men de kristna lät sig inte 
hejdas, trots att man säkerligen många gånger med våld för-
sökte hindra deras kyrkbyggen, något som troligen utgör 
bakgrunden till de otaliga traditioner som fi nns i hela vårt 
land om jättar och troll som försökte kasta stora stenar på 
kyrkan utan att lyckas träffa den.

Här är några exempel på hedniska attacker i Mark (efter 
Melander, sid. 13f): I Hyssna stod jätten på en kulle vid går-
den Glafsared. Stenen föll ner i ”Hämmret” mellan Klateberg 
och Rya Södergården.

I Sätila tycks de gammaltroende ha haft ett fäste på andra 
sidan sjön, eftersom jätten stod ”på Tostare kolla” och kastade 
en stor sten, som föll ner mellan kyrkan och Lygnern.

Nära Stora Hålsjön, vid Långhall, stod den jätte, som för-
sökte slå ner Örby gamla kyrka, ”hvilken då var byggd å Ass-
bergs ägor i närheten av Kongsfors”.

Enligt Alfred Brag (Boberg, sid. 7) fanns det 300 meter sö-
der om Kattunga kyrka en stor sten, kallad Vita sten. ”Den 
skall ha kommit dit på så sätt att en jätte, som hade sitt hem-
vist på Gallåsen, förtretat sig på klangen från kyrkklockorna 
och kastat stenen mot kyrkan men missat.” Enligt Bror Jans-
son skulle stenen förr vitkalkas varje år vid midsommar.

Motstånd mot reformationen
Den av Gustav Vasa vid riksdagen i Västerås 1527 anbefallda 
reformationen hade väl till att börja med ingen större religiös 
inverkan ute i landet. Allmogen var konservativ. Församling-
arna var de samma som förut. På söndagarna samlades man 
till gudstjänst i sin gamla kyrka som man var van vid. I många 
socknar stannade den gamle prästen kvar och fortsatte verk-
samheten som förut efter nödvändiga justeringar.

Reformationen i Sverige var aldrig lika omstörtande som 
i andra länder. Kontinuiteten med det gamla var stark. Vad 
som väckte störst förargelse var i allmänhet inte den refor-
matoriska läran utan kungens hänsynslösa konfi skering av 
kyrkors och klosters egendomar och inventarier. Gustav Vasas 
bevekelsegrunder för reformationen var uppenbarligen mer 
ekonomiska än religiösa.

Kattunga kyrkoruin
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I Mark var avogheten stor mot kungens egenmäktiga fram-
fart. Under sommaren 1526, alltså året före reformationsriks-
dagen i Västerås, fi ck Gustav Vasa höra talas om att allmogen 
i en socken i Marks härad höll på att bygga ett kapell för att 
hedra minnet av en helig ”pigha”. Bönderna hade samlat in 
gåvor i form av vax, oxar och penningar samt påbörjat bygg-
nadsarbetet.

Men kungen tyckte att dessa hopsamlade offergåvor kunde 
komma till bättre nytta. Han befallde länsherren Seved Rib-
bing att gåvorna skulle beslagtas. Hundra mark skulle leve-
reras till att bygga upp Nya Lödöse. Resten skulle ställas till 
kungens egen disposition. Vax och andra gåvor skulle avyttras 
och pengarna skickas till den kungliga kammaren. Däremot 
skulle man inte försälja oxarna utan de skulle ”nesth tillkom-
mandis sommer hiit op skickas til wårth behoff ” (Olsson, sid. 
30).

Det är inte klart var i Mark man försökte bygga detta hel-
gonkapell. Av källorna framgår endast att det byggdes på ett 
berg i Marks härad. Några olika platsförslag fi nns redovisade i 
en artikel i Borås Tidning (27/5 1990). Vissa omständigheter 
talar för ett berg i Bostebygd i Älekulla. Ett annat förslag är 
en ås i Falghults skogsmarker i Örby. En annan möjlig plats är 
en udde i Svänasjön. Tänkbart är också att det är fråga om ett 
försök att bygga Tostareds första kyrka på Kyrkberget mellan 
Dyrenäs och Torrås.

Den kyrkliga indelningen
Den kyrkliga indelningen vid reformationstiden var i stort 
sett densamma som nutidens. Tillsammans med Bollebygds 
härad bildade Marks härad ett prosteri (kontrakt), kallat Be-
riems (Berghems) prosteri. Pastoraten och församlingarna i 
Mark var följande enligt prostarnas register över kronotion-
den för år 1546: Beriems gäld (pastorat) med Hagem; Thoris-
torps gäld med Yxabäck och Älekolla; Seglora gäld med Kin-
narom, Frysla och Skipholth; Kongsethers gäld med Skitsema 
(Karl Gustav), Gwnnarsryd och Grymaridh; Örby gäld med 
Kynna och Svenningsrydh (Svenasjö); Settela gäld med Tosta-
rijd och Hysna; Ystatorps gäld med Horryd och Yxnavalla; 
Swrtaby gäld med Kattunga och Fotzskel.

Till prosteriet hörde alltså även Bollebygds härad, bestå-
ende av Ballaby gäld med Tolse och Börcketorp.

När Gustav II Adolf 1619 grundade Göteborg förordnade 
han att stadens nye kyrkoherde även skulle vara ”superinten-
dent över de undersåtar,som tillförne i Nylöse bott hava”. Till 
den nya superintendentian lades dessutom tio härader från 
Skara stift, däribland Marks härad. Efter Sveriges framgångar i 
krigen mot Danmark lades senare även Halland och Bohus-
län till Göteborgs superintendentia, vilken 1665 upphöjdes 
till biskopsdöme (Kjöllerström, sid. 63ff). Sedan dess hör alltså 
Mark till Göteborgs stift, något som skulle visa sig bli av stor 
betydelse när vi kommer fram till 1800-talets väckelse.

Reformationen tog lång tid
Meningen med reformationen var att varje kristen skulle 
få ordentlig kunskap om sin tro. Den mycket målmedvetna 
satsningen på undervisning gav utdelning efter hand. Med 
grundliga predikningar, förhör och katekesundervisning i 
olika former ökade befolkningens kristna kunskap och där-
med över huvud taget dess förmåga att tillägna sig informa-

tion och abstrakta resonemang. Konsten att läsa bredde ut 
sig. Det antas att Sverige under 1700-talet hade störst andel 
läskunniga i hela världen.

Men det var inte bara fråga om att inhämta yttre kunskaper. 
Kristendomen skulle också visa sig i levnadssättet. Inte minst 
genom undervisning i de tio budorden inskärptes en kristen 
livsstil. Ett ursprungligen rått och brutalt samhälle genomsy-
rades sakta men säkert av kristna ideal på kärleksbudets grund 
med Jesus själv som förebild. Ärlighet, ödmjukhet, hjälpsam-
het och förnöjsamhet blev dygder som kom att prägla folket 
i Mark ända in i vår egen tid.

En kyrklig industribygd
När för hundra år sedan avkristningen började sätta in med 
full kraft på många håll, bibehölls emellertid det starka kyrk-
liga infl ytandet i Mark, trots att området tidigt blev indu-
strialiserat. Ett indirekt vittnesbörd om bygdens förankring i 
kristen tradition är kanske förhållandet att Kinna polisdistrikt 
under fl era år noterade den lägsta brottsligheten i hela Sve-
rige.

Att Mark, i motsats till andra industribygder, har en gedigen 
kyrklig tradition, har uppmärksammats av religionssociolo-
gen Berndt Gustafsson: ”Den stora kyrkligheten i denna del 
av Sjuhäradsbygden är så mycket märkligare som det till ej 
ringa grad rör sig om industribygd. Möjligt är att textilin-
dustrins rekrytering från närmast omgivande socknar under 
äldre tid bidragit till att bevara bygdens slutenhet” (Gustafs-
son, sid. 115).

Väckelsens vagga
Den verkliga anledningen till att den kyrkliga traditionen i 
Mark varit levande in i vår tid ligger dock på ett annat plan: 
det kristna trosinnehållet och den kyrkliga organisationen har 
varit fylld av liv från den västsvenska väckelsen. Carl Fredrik 
af Wingård, som var biskop i Göteborg 1818 - 1839 och som 
ivrigt bekämpade väckelseprästerna, lokaliserar väckelsens 
ursprung till Mark. I ett brev kallar han Örby för ”läseriets 
vagga”. Om väckelsefolket skriver han i ett annat brev: ”I 
sjelfva de så beryktade 7 häradena hafva de af ålder haft sitt 

Carl Fredrik af Wingård
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stamhåll” (Nelson, sid. 44).
Mark hade redan dessförinnan varit omgivet av olika väck-

elsehärdar. I Fritslas grannpastorat Sexdrega verkade under 
1700-talet den nitiske kyrkoherden Erik Rosenius. Från hans 
berömda privatskola utgick inte endast hans egna söner, de 
berömda bröderna Rosén, däribland radikalpietisten Sven, 
som blev ledare för de s.k. gråkoltarna, utan även andra elever 
(Hedström, sid. 56ff).

I Kinnarummas grannpastorat Toarp fanns under slutet av 
1700-talet ett centrum för herrnhutismen. I Sätilas grann-
församling Lindome var den store väckelsepredikanten och 
sångförfattaren Lars Linderot komminister från 1800 till sin 
död 1811.

I Varberg med dess många förbindelser med Mark bodde fru 
Abela Gullbransson, som gav andlig ledning åt många genom 
sina sånger och sin omfattande korrespondens. Dessutom tog 
hon hand om de ynglingar som gick i skola i Varberg med 
tanke på att sedan bli präster (Lindblad, sid. 66ff).

I Örbys grannpastorat Svenljunga verkade Jacob Otto 
Hoof under åren 1803 - 1839. Han var född på Lida i Sätila 
1768 (Fägerhall, sid. 128). År 1808 gick han igenom en om-
vändelse, som gav till resultat att han blev en vida omtalad 
väckelsepredikant. Han blev upphovsman till den hoofi anska 
sekten, vars medlemmar bl.a. utmärkte sig genom en ytterst 
asketisk livsföring. Men hans infl ytande sträckte sig betydligt 
längre än till de närmaste anhängarna. Också från det andligt 
öppna Mark var det många som gick genom skogen till kyr-
korna i Svenljunga pastorat för att höra ”Hoofen”. Avståndet 
avskräckte inte knallar, som var vana vid att färdas långa vägar. 
Från södra delarna av Mark var det ingen lång vandring till 
Hoofs ”predikosten” i Floghult i Holsljunga.

Den hoofi anska rörelsen kom att tjäna som vägröjare för 
den dominerande väckelse, som fått sina impulser från pro-
sten Henric Schartau i Lund och som från 1820-talet bör-
jade sätta sin prägel på våra bygder. Sådana som tidigare varit 
lärjungar till Hoof slöt sig nu i stället till Schartaus lärjungar, 
ofta utan att de själva tyckte att det innebar någon förändring 
i deras tro (Rydholm, sid. 152).

Hos andra innebar emellertid anslutningen till Schartauväck-
elsen att man ställde sig i skarp opposition till Hoof. Så gjorde 
t.ex. Otto Martin Torell, en av de mest betydande Schartau-
lärjungarna. Han var född i Surteby 1791. Efter tjänstgöring i 
Örby, Svenljunga, Surteby, Sätila och Kungsäter var han kyr-
koherde i Sätila 1840 - 1874 (Nelson, sid. 105ff).

Efter Hoofs död blev kampen hård mellan de lagiska hoo-
fi anerna och de mera evangeliska Schartaulärjungarna. Att 
hoofi anismen så snabbt försvann i våra bygder berodde, en-
ligt Gösta Nelson, till stor del på dess ledare, lekmannen Lars 
Nilsson i Korslid i Berghem, en man av ”mera osympatisk 
läggning” (Nelson, sid. 325).

Ett andligt levande Mark
Till skillnad från hoofi anismen, som var en väckelse som hu-
vudsakligen bars upp av lekmän och kom att utvecklas i se-
paratistisk riktning, var Schartauväckelsen strängt kyrklig och 
stod under prästerlig ledning. Därför kunde den på bred front 
genomsyra församlingarna i Mark. Bland präster, som kom att 
betyda mycket för att efter pionjärtiden konsolidera väckelsen 
i bygden kan nämnas Peter Béen, kyrkoherde i Sätila 1893 
- 1931, Anders Herder Block, komminister i Istorp 1868 - 
1873 och kyrkoherde i Örby 1873 - 1919, Johan Samuel 
Berg, kyrkoherde i Istorp 1872 - 1875 samt Olof Öhrwall, 
kyrkoherde i Torestorp 1889 - 1927.

Naturligtvis har sekulariseringen gått hårt fram i Mark un-
der 1900-talet. Kyrkligheten i bygden är inte längre vad den 
en gång varit. Men läget är ändå bättre än på många andra håll 
i Sverige. Det beror på att de fl esta församlingar och präster 
i bygden ända in i våra dagar har kunnat skörda väckelsens 
frukter. Och om väckelsen inte urartar i formalism och sekte-
rism kan den förnyas och fortsätta att ge liv åt Mark.

Anders Brogren
____________
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Vid evighetens brunnar/ står livets träd i blom, 
där Gud de sina unnar/ sin kärleks rikedom. 
Och honom skall de prisa/ i alla helgons kör 
med livets höga visa,/ med sång som aldrig dör.                          
(Sv. Ps. 324:5)
Den här psalmstrofen ingår i en sommarpsalm, men man 
brukar nog inte sjunga den särskilt ofta under årets sommar-
veckor, när man vill prisa Skaparen för all den skönhet och 
rikedom han slösar över oss i den nordiska sommaren. Den 
här psalmen börjar med orden ”Med lust och glädje tänker 
jag på den sommartid/då Gud de sina skänker en evig ro och 
frid”. Den påminner om den sommar vi ännu inte har sett 
men ändå vågar hoppas på. Man sjunger väl den här palmen 
främst i allhelgonatid långt fram på höstkanten. Den ger ju 
oss en glimt av paradiset ”då skapelsen har blivit Guds viljas 
återsken”.

Psalmens ord påminns oss om det förlorade paradiset, den 
lustgård som beskrivs i början av vår bibel. Där berättas att 
”mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap 
om gott och ont” (1 Mos. 2:9b). Inte minst ”kunskapens träd 
på gott och ont”, som det heter i vår äldre bibelöversättning, 
är det väl som kristen konst och tradition har uppehållit sig 
vid. Frukten som lockade på det förbjudna trädet kom ju att 
vålla sådan olycka att paradisets port stängdes för männis-
korna. Motiveringen till den drastiska åtgärden var att Herren 
Gud måste hindra människan, som fått den ödesdigra kun-
skapen om gott och ont, från att också ”plocka och äta av 
livets träd, så att hon lever för alltid” (1 Mos. 3: 22b).

Längtan efter det förlorade paradiset lever vidare i männis-
kans tankar och drömmar. Där stod också livets träd, även det 
ett älskat motiv i folklig textilkonst. Under en period i den 
epok som gav Västergötland sin rika medeltida stenskulptur 
kom de s.k. liljestenarna till. Man ser dem i många kyrkor, 
men sitt namn har dessa stenar av att mönstret påminner om 
den franska liljan. Egentligen är det inte liljor som avbildas 
utan just livets träd.

I början av juni detta år hade jag förmånen att möta livets 
träd inte bara i bildlig framställning utan att också höra en 
gammal legend berättas om hur den fromma fantasin kret-
sat kring det här trädets rika välsignelse. Den resegrupp som 
jag har fått vara med i under ett antal år hade bestämt att 
under några dagar göra en upptäcktsfärd på Jylland. En av 
dagarna fi ck vi stifta bekantskap med Bodil och Ingvar Glad 
i Skive. En strålande vacker försommardag lotsade de oss till 
några mycket intressanta och rikt utsmyckade medeltidskyr-
kor. Lihme kirke är en av de första stenkyrkorna på Jylland 
och har mer än niohundra år på nacken. Lika gammal som 
kyrkobyggnaden torde dess dopfunt vara, och kanske är det 
samme stenmästare från den romanska epoken som har for-
mat dem båda. Dopfunten är ovanligt omfångsrik, men så har 
den också fått plats med en sällsynt rik bildfris med fantasi-
eggande fi gurreliefer, alla symboliserande kampen mot ond-
skans makter, ett vanligt motiv på medeltida dopfuntar. En 
scen på funten visar hur en hjort jagas inne i en skog, och en 
annan skildrar en strid med ett lejon. Det är osäkert hur den 
framställda historien skall uttydas; en tolkning säger att en 
man som kämpar mot en drake skulle vara sankt Georg. En 

bildscen visar två getter som söker nappa åt sig en kvist av ett 
träd, och det skulle kunna vara en utbrodering av legenden 
om livets träd, i all synnerhet som en annan av bildscenerna 
visar två män inne i ett hus. Dessa skulle kunna hänföras till 
vad legenden säger om Adam och hans son Set. 

Vår resegrupp ägnar sig ibland åt vad vi kallar ”dopfuntssa-
fari”, och vårt besök i Lihme blev ett minnesvärt inslag i den 
genren. Vår danske värd Ingvar Glad hjälpte oss att upptäcka 
vad man kan lära sig från en dopfunt när man ger sig tid med 
den. Han berättade inte bara om själva funten utan även om 
livets träd enligt den intressanta legend som låter trädet spela 
en viktig roll genom hela frälsningshistorien. Trädet står alltså 
inte bara och väntar på dem som en gång får komma hem till 
det återvunna paradiset.
Under lång tid berättades legenden om och om igen och 

det på skilda håll. Då kom den att återges på olika sätt, men 
man berättelsen har en huvudlinje.

Den börjar med den gamle Adam. Urfadern ska nog inte 
först och främst förstås som världens allra första människa 
utan ses som en gestalt i vilken vi känner igen oss själva. 
Adam är inte heller bara ett namn utan det hebreiska ordet 
för människa. I honom är hela vårt släkte med, liksom vi får 
känna samhörighet med Eva, allt levandes moder. Om Adam 
sägs det, att han fi ck en lång livstid, hela 930 år (1 Mos. 5: 5). 
Men i legenden broderas detta ut med att hans son Set fi ck 
ett särskilt uppdrag av sin far. Denne Set hade Eva fött efter 
den olycklige Abels död och efter hans dråpare Kains bort-
dragande till landet Nod öster om Eden (1 Mos. 4: 16). Adam 
hade under alla sina år inte glömt trädet som växte i Edens 
lustgård, och när hans krafter tynade drömde han om att få 
känna bara lite olja från livets träd. Set följde spåren som hans 
föräldrar lämnat när de drevs ut ur paradiset, men han kom 
inte längre än till den stängda porten, där en ängel stod på 
vakt. Ängeln förklarade att Set var för tidigt ute med sin öns-
kan om den livgivande oljan. Det skulle gå fyra tusen år till, 
men Set fi ck ändå nåden att ta med sig tre frön från trädet på 
sin hemfärd. Han mötte dock vid hemkomsten beskedet att 
den gamle Adam var död. Set tog vara på ängelns anvisning 
om hur han skulle handskas med de tre fröna. Han förvarade 
dem under tungan livet ut, så att de följde honom i graven. 
Han fi ck leva nästan lika lång tid som Adam. Set blev 912 år 
(1 Mos. 5: 8) 

Legenden om livets träd
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När fröna kommit i jorden kunde de gro, och de gav upp-
hov till tre träd som fått bli till stor hjälp och välsignelse för 
människan, nämligen cypressen, pinjen och cedern. Märkligt 
nog kom med tiden de tre trädens stammar och rötter att 
växa samman till ett enda stort träd, det härligaste i Libanon. 
Detta träd kom att fi gurera i många bibliska händelser.

Det sägs att Mose lät fl ytta trädet till berget Tabor, och att 
han använde en av dess grenar till att slå på klippan, så att det 
vällde fram vatten ur den (2 Mos. 17: 1-7). Staven han höll 
i sin hand för att stilla Röda havets vatten, så att Israels folk 
kunde räddas undan faraos här, kom från detta träd (2 Mos. 
14: 16), och det fi ck också göra tjänst åt honom, då han häng-
de upp kopparormen, det botemedel som räddade Israels folk 
från att dö för giftormarna (4 Mos. 21: 4-9).

När Salomo längre fram var i färd med att bygga templet 
i Jerusalem försökte han sig på att använda det förundebara 
trädet och inpassa det som huvudbjälkar i helgedomen, men 
han lyckades inte med detta, eftersom trädet oupphörligt 
skiftade form. I sin vrede över den motgången lät han kasta 
trädet långt ner i Kidrons dal, och där fi ck det en till synes 
ringare tjänst som en gångbro över bäcken. Då drottningen 
av Saba på sin färd till Jerusalem för att möta Salomos beröm-
da visdom kom till den här platsen, fi ck hon en uppenbarelse 
om vilken framtid som var uttänkt för trädet. Hon böjde knä 
vid bron och vägrade att gå över den. I stället vadade hon 
över den strömmande bäcken.

Då kung Salomo av henne fi ck kunskap om trädets fram-
tida öde, lät han begrava det djupt ned i jorden. Men även 
den gången fi ck det bli till välsignelse. Platsen där det låg 
grävdes ut till dammen Betesda, och så kunde livets träd ge 
bot och läkedom åt de många som sökte sig till dammens 
svallande vatten.

När korsfästelsens stund nalkades fi ck de romerska solda-
terna syn på trädets grenar som stack upp mot vattenytan, och 
så bärgade de trädet i land för att använda det till Frälsarens 
kors.

Korset restes just på den plats – Golgota eller huvudskal-
leplatsen som också kallas ”världens navel” - där Adam låg 
begraven. När blodet från Kristi sår sipprade ner i marken 
från trädet rörde det vid Adams ögonhålor. Då gick ängelns 
gamla profetia i uppfyllelse om läkedom åt Adam från livets 
träd. Adam, och med honom hela människosläktet, fi ck på 
Golgota del av barmhärtighetens olja från livets träd. Så hade 
människan fått sitt nya dop, och därför är det djupt menings-
fullt att kunna följa legenden om livets träd på en dopfunt.

Den innersta kärnan i legenden är att Kristus själv är livets 
träd. För hans skull står trädet för uppståndelsens nya liv. Man 
kan också uttrycka saken så: livsträdet återupprättar den skada 
som dödsträdet – kunskapens träd – förorsakade. Vi kan på-
minna oss kyrkofadern Augustinus ord: ”Vi kom till skada 
genom ett träd och är frälsta genom ett träd. På trädet har 
döden, men också livet, hängt.”

I Bibelns sista bok får Johannes blicka in i det himmelska 
Jerusalem. Där ser han ”en fl od med livets vatten” (Upp. 22: 
1f.). Men de följande orden kan tydligen tolkas på olika vis. 
Bibel 2000 säger att ”mitt på den stora gatan, med fl oden 
på ömse sidor, stod livets träd”. Synen verkar svår att ta till 
sig, och jämför man med Bo Giertz’ översättning läser vi i 
stället att ”på omse sidor om fl oden står livets träd”. Ett och 

samma träd på ömse sidor om fl oden är också svårt att fatta. 
Är det kanske fråga om två träd som siaren ser? Har kanske 
det olycksaliga trädet på gott och ont i det gamla, förlorade 
paradiset blivit återupprättat ”vid evighetens brunnar”? Har 
kanske också kunskapens träd i evighetens värld blivit reha-
biliterat till ett livets träd?

Lennart Nordquist

 

Det den danske fi losofen Søren Kierkegaard säger om kyrkan 
var inte bara giltig i hans tid. Det är giltigt i alla tider. Ju mer 
sekulariseringen breder ut sig i vår kyrka desto större aktua-
litet får han. Den svenske fi losofen Ingemar Hedenius hade 
en särskild reverens för Kierkegaard. Det kanske inte hade 
med hans kristna engagemang att göra utan i stället med hans 
person, men kanske också med hans sätt att se på äktkristen 
tro. Men i mångt och mycket agerade Hedenius i sin kristen-
domskritik själv på ett sätt som liknade Kierkegaards om än 
från andra utgångspunkter.

Den som i Skara stift verkligen studerade Kierkegaard och 
tog starka intrycka av honom var kyrkoherden i Fägre John 
Ternstedt (1844-1938). Denne började enligt egen utsago in-
tressera sig för den danske fi losofens skrifter i samband med 
sin sjukdom år 1868.  Det var när han på Waldemar Rudins 
uppmaning undervisade på Johannelunds missionsskola. 

Vid den tiden var det fl era i Ternstedts omgivning som hade 
läst Kierkegaard och infl uerats av honom, inte minst Walde-
mar Rudin men också professor O. F. Myrberg. Rudin och 
Myrberg hade tillsammans försvarat Kierkegaard mot den 
kritik som framfördes vid prästmötet i Lund 1864.  Rudin 
fortsatte sitt försvar, när den danske litteraturforskaren Georg 
Brandes på 1870-talet kom till Sverige och häftigt kritiserade 
Kierkegaard. 

Ternstedts eget ställningstagande till Kierkegaard fi nns 
framför allt i ett föredrag som han höll inför Teologiska för-
eningen i Skara 1884 och som han omarbetade 1890 och 

John Ternstedt och 
Søren Kierkegaard
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efterhärmning hindrar Anden att utföra sitt verk. Där Anden 
är där är frihet.

I ett annat brev besvarar Ternstedt frågor som handlar om 
Kierkegaards infl ytande i Sverige. Där karaktäriserar han dem 
som påverkats av den danske tänkaren i fyra kategorier, de 
som stannat vid det estetiska, det dogmatiskt fi losofi ska, det 
polemiska och det religiösa. Estetikerna, menar Ternstedt, har 
ofta blivit lascivt subjektiva. De dogmatiskt fi losofi skt intres-
serade har fått goda impulser men samtidigt för mycket fång-
ats av Kierkegaards skepsis mot förnuftet roll i tron. De som 
tagit efter polemiken har ofta lockats till ett omoget mäs-
trande som de varken har haft förstånd eller vett att röra vid. 
De som låtit sig religiöst påverkas, har fått en god hjälp till att 
uppfatta och omfatta de kristliga idealiteterna och, i samband 
därmed, rätt känna och bedöma både sig själfva och det krist-
liga och kyrkliga läget öfverhufvud. För en och annan har det 
bjudit respekt för tron att se en så högt stående, genomodlad 
intelligens som K. obetingadt böja sig under dess lydnad. 

Det är uppenbart att Ternstedt tillhör den sista kategorin. 
En av de skrifter av Kierkegaard han bedömer som viktigast 
är Kærlighedens Gerninger. Däremot ställer han sig tveksam till 
vissa av de utpräglat fi losofi ska skrifterna Apropå Enten - eller 
säger han att han läste den för Kierkegaards skull. Han skulle 
aldrig ha läst Kierkegaard för dess skull.

I föredraget inför Teologiska föreningen är det framför allt 
Kierkegaards skrift Øjeblikket (1855), hans mest polemiska ar-
bete, som står i blickpunkten och hur präster bör se på det 
som Kierkegaard säger där.

Det är självklart att Ternstedt ser Kierkegaard från sitt eget 
perspektiv. För honom ville Kierkegaard genom att tillämpa 
det ideala på människan förändra henne i andligt hänseende 
för att sedan eventuellt kunna påverka det yttre. Det var Nya 
testamentets kristendom, Kristi egen, hon skulle omfatta. 
Kierkegaard försökte först i sansande ord presentera denna 
kristendom men när ingen lyssnade, gick han till slut till våld-
samt angrepp på kyrkans ledare. De fi ck göra vad de ville 
bara de inte hävdade att det de förkunnade var nytestament-
lig kristendom. Då förgrep de sig på redligheten. 

Ternstedt menar avgjort att Kierkegaard i det avseendet 
handlade som de gammatestamentliga profeterna och Jesus 
själv. I sak går inte Kierkegaard i sin polemik längre än Jesus 
och apostlarna gjorde mot sin tids religiösa ledare.

Ternstedt avvisar också en del av den kritik som framförts 
mot Kierkegaard. Det denne säger om försoningsläran, sa-
kramenten och kyrkoläran har goda skäl för sig. Vad gäller 
försoningsläran glömmer kritikerna att försoning förutsät-
ter efterföljelse. Man tar försonaren men går ifrån förebilden. 
Om barndopet säger Ternstedt att Kierkegaard inte vänder 
sig mot det som sådant, bara att vi inte skall göra för mycket 
av det sådant det är hos oss. Nattvarden är inte bara Kristi 
offer för oss utan också vårt offer för honom, precis så som 
Kierkegaard hävdar. När det kommer till kyrkan måste vi 
med Kierkegaard fråga oss vilken kyrka det gäller, den sanna 
eller den avfallna.

Således är det som Kierkegaard påstår om kyrkan, enligt 
Ternstedt, sant. Men vilka konsekvenser får det för oss? Först 
och främst måste vi erkänna Kierkegaards domar över kris-
tenheten och de enskilda kristna i den mån de är riktiga. Men 
det innebär inte att vi måste gå ur kyrkan. Vi kanske bör 

Sören Kierkegaard (1813-1855)

göra tvärtom, nämligen stanna kvar. Vi behöver genom den 
kunskap Kierkegaard ger oss nå en inre befrielse, så att vi i 
botfärdighet och ödmjukhet likaväl som i dristighet, kan vara 
med när det onda bestraffas. Men detta går inte utan lidande 
och en inre isolering.

Just mystiken, menar Ternstedt, har haft en vaken blick för 
denna innerlighetens isolering. Han önskar att Kierkegaard 
hade låtit sin obestridliga släktskap med mystiken komma 
mera till sin rätt. Denne borde också ha låtit framskymta att 
det även hos den fallna människan fi nns förutsättningar för 
kristen tro och vetande, vilket just mystiken gör klart.
Det har ibland sagts att Kierkegaard har gett otron vapen i 
händerna Det håller inte Ternstedt med om, åtminstone inte 
tillnärmelsevis så som den urartade kristendom som han giss-
lar. Dessutom förlikar sig otron i längden bättre med den 
urartade kristendomen än med Kierkegaards ideala kristen-
dom.

Ternstedt tvivlar inte på att Kierkegaard haft en helig sänd-
ning av Gud, även om denne själv frånsäger sig värdigheten 
att vara ett sanningsvittne. Men han är inte en profet. Han 
uttrycker sig inte på det heliga sätt som bär Andens prägel. 
Ändå utför han något mycket betydelsefullt: 

Utrustad med en utomordentlig genialitet, stödd och buren 
av kristlig tro, har han ock en, om vi så få säga, naturligt andlig 
clairvoyance som i eminent mening gör honom till, hvad han 
ofta kallar sig, en polistalang. Han spårar upp den förvända 
situationens förvecklingar i dess doldaste smygvrår. Och att 
han gör detta med en så öfvervägande hjälp af snillet, intelli-
gensen, dialektiken och ironien, det har helt visst sin särskilda 
betydelse i en tid sådan som den närvarande.  

Ternstedt avslutar sitt föredrag med följande förstående syn 
på Kierkegaards mest drastiska uttryckssätt:

”K– d skrifver bittert, hånande t.o.m. starkt om och mot 
personer. Men läse man honom i sin helhet med öppet öga, 
och jag frågar: Måste man icke erkänna, att han alltid bevarar 
sig i nitälskan för den heliga saken? Och i en sådan hånande 
ironi, som har den heliga sak strängt i sigte, för hvilken man 
gifver sig själf till spillo, har han de högsta och heligaste fö-
regångare.” 

Men Ternstedt är naturligt nog inte enbart positiv gente-
mot Kierkegaard. För honom förblev den tyske, katolske tän-
karen Franz von Baader fi losofen framför andra. Dennes syn 
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på förhållandet mellan tro och vetande blev Ternstedts egen. 
Den omvände inte bara tror, han får också del av ett vetande. 
Detta strider mot Kierkegaards fi deism, där människan tycks 
uppmanas att tro mot bättre vetande. På sin ålderdom kom-
menterar emellertid Ternstedt förhållandet mellan Kierke-
gaard och Baader i ett brev till Theodor Mazer:

”Du undrar öfver att Kierkegaard ej drogs till, knappt synes 
ha känt Baader. Kanske ej så underligt. K. var ju den emi-
nente, kristligt psykologiske dialektikern, som ville ”öppna 
fl ygeldörrarna” på vid gafvel för det kristet sedliga trosidealet 
(”efterföljelsen”) gentemot den förvändt intellektualiserande 
renlärigheten äfven i dess bästa representanter (Mynster, Mar-
tensen). Det förledde honom, bland annat, till att renonsera 
på eller ställa sig likgiltig i förhållande till den högre enheten 
af tro och vetande, som enbart kan vinnas inom det område, 
som på ett så framstående sätt representeras af den Böhme-
Baaderska äkta teosofi en. ”

Man kan säga att Ternstedt här tar Kierkegaard i försvar. 
Dennes ärende var ett helt annat än Baaders. Därför brydde 
han sig inte om den högre enhet mellan tro och vetande som 
Baader i Böhmes efterföljd gjort sig till talesman för. Kierke-
gaards syfte var att ställa efterföljelsen i centrum, i polemik 
mot dem som i huvudsak företrädde den ensidiga renlärighe-
ten. Att betrakta Kierkegaards angrepp på det sättet kan vara 
fruktbart.

När Ternstedt ser tillbaka kan han konstatera att Kierke-
gaard en gång betydde mycket för honom, men att han nu 
inte känner samma dragning till denne.   

”Emellertid förblir jag alltid mycket tacksam för den insatts 
i min inre utveckling, som just i rätta tiden gafs mig genom 
K– s skrifter. Känner dock nu icke vidare lust tilll eller be-
hof att studera dem. Det ekvilibristiska i K– s tankegång och 
framställningssätt verkar ock naturligt vid de tilltagande åren 
mindre tilltalande, hans långt drifna själfanalys och själfbe-
spegling likaså.”

Det innebär knappast att Ternstedt reviderat grunddragen i 
vad han föredrog i Skara 1844 och som ger en mycket positiv 
bild av vad den danske tänkaren betytt för honom och för 
kyrkan.

Precis så som man kan säga att Kierkegaards egna ord stän-
digt behåller sin aktualitet, kan man med fog göra gällande att 
Ternstedts omdöme om Kierkegaard tills vidare står sig väl. 
Man kan inte låta bli att känna en påtaglig stolthet över att 
Skara stift ägt en sådan eminent och närmast profetiskt klar-
synt teolog som John Ternstedt i sina prästerliga led. 

Karl-Erik Tysk

Utdrag ur Protokoll, fört vid årsmöte med Skara stiftshistoriska 
sällskap lördagen den 21 maj 2011, hållet i Varn hems gården, Varn-
hem               
                                  §  1.
Årsmötet öppnades av sällskapets ordförande prosten Johnny Hagberg, som 
häl sa de de när varande välkomna till det nittonde årsmötet, vilket även i 
likhet med de bå da föregående för lagts till Varnhem för att ingå som en del 
i ett seminarium med föredrag kring sällskapets bokutgivning.
                                  § 12.
På valberedningens förslag beslöt årsmötet enhälligt att till sällskapets ord-
förande för ett år om  välja prosten Johnny Hagberg.
                                  § 13.
På valberedningens förslag beslöt årsmötet att för ett år omvälja komminis-
ter Lena Maria Olsson till sällskapets vice ord förande.

                                  § 14.
Till ordinarie styrelseledamöter för ett år beslöt årsmötet, på valberedning-
ens för slag, att om välja prostarna Nils Hjertén, Lisbeth Sjöberg och Lennart 
Nordquist.
                                  § 15.
Till ersättare i styrelsen för ett år beslöt årsmötet, på valberedningens för-
slag, att om välja informationschef Bengt P. Gustafsson och kom mi nis ter 
Markus Hagberg, samt att som ny ersättare välja kyrkoskrivare Helena 
Långström Schön.
                                  § 16.
Årsmötet beslöt, på valberedningens förslag, att för ett år om välja kamrer 
Ingmar Andhill och nyvälja revisor Gunnar Wilsson som säll skapets revi-
sorer.
                                  § 17.
Till ersättare för revisorerna för ett år omvaldes, på valberedningens förslag, 
kamrer Eva Hermansson och nyvaldes kyrkokamrer Lars Berg.
                                  § 18.
Årsmötet beslöt att till ledamöter i val be  redningen omvälja kontrakts-
prosten Carl Sjögren och prosten Jan Kesker, samt att nyvälja socionom 
Anita Hammar. Till att vara sammankallande utsågs prosten Jan Kesker. 
Styrelsen har därutöver tillsatt prosten Nils Hjertén som representant i val-
beredningen.
                                  § 22.           
Johnny Hagberg informerade om sällskapets aktuella bokutgivning. En 
viktig publikation i säll skapets skriftserie,som fått nr 60 där, kunde utgivas 
och pre sen teras för en må nad sedan, nämligen faksimilutgåvan av den äldre 
Västgötalagen och dess bi lagor, utgivna av För en ingen för Västgötalitteratur 
genom Per-Axel Wiktorsson. Vi da re kunde han meddela att nr 59 i skrift-
serien torde komma från trycket, näm li gen en utgåva av Kyrkohandboken 
för de svenska församlingarna i det ryska riket, vilken även har anknytning 
till Skara stift genom åtskilliga insatser sompräster därifrån kunnat utföra 
i Baltikum. Under hösten torde ett arbete av docent Ann-Marie Nilsson 
angående mu siken till biskop Brynolf Algotssons offi cier utkomma med 
titeln Fyra kyrkosånger för Skara stift. Aven den planerade faksimilutgåvan 
av Hemsjömanualet torde kunna publiceras under detta år. Vi kan också 
förvänta oss att relativt snart få se Roland Rahns presentation av Märk-
liga kalkar och patener. Prosten Lisbeth Sjöberg redogjo rde för ett projekt 
som pågår om att presentera textilkonstnären Agda Österberg, och docent 
Torgil Hallböök kunde informera om ett arbete som skall dokumentera de 
medeltida hospitalen i Skara stift.
För snart ett år sedan hölls ett seminarium på Djursholm om forskning i 
Vatikan arkivet. De medeltida källorna där torde vara kända, men ett om-
råde som skulle kunna få en vidare belysning därifrån är tiden efter refor-
mationens genomföran de i mitten av 1500-talet, då landsfl yktiga svenska 
katoliker meddelat sig till Vatikanen. Ett exempel på ett polemiskt arbete 
från den tiden fi nns det planer på att ge ut, näm ligen Ernhoffers katekes

§ 23.                                             
Sällskapets vice ordförande Lena Maria Olsson, som även ingår i Stiftshis-
toriskt Forums ledningsgrupp, gav några glimtar från det 25:e stiftshistoris-
ka symposiet som fören månad sedan hade anordnats av Strängnäs stiftshis-
toriska sällskap i Es kils tuna. Vårt sällskap representerades där jämte henne 
av Johnny Hagberg, Nils Hjertén, Bengt Fåglefelt och Lennart Nordquist. 
Där bjöds på förnämliga visningar och intressanta föredrag och gavs många 
tillfällen till berikande samvaro. Vid säll skap ens interna överläggning kunde 
representanterna delge varandra viktig infor ma   tion.
                                  § 24.
Som ett synbart uttryck för sällskapets och årsmötets varma uppskattning 
och tack för värdefulla insatser till gagn för Skara stiftshistoriska sällskap 
trädde Lena Maria Olsson fram och överlämnade till Bengt Fåglefelt, som 
nu lämnar sitt upp drag i sty r elsen, ett bevis på ett bidrag till frukt plan tering 
genom Hela Världen jämte en bloms terhyllning. Bengt Larsson, som begärt 
att få lämna uppdraget som samman kallande i val be redning en, och Gösta 
Karlsson, som av hälsoskäl avgått som revi sor, fi ck också en blomma; Gösta 
Karlsson, som av hälsoskäl inte kunde närvara, skulle få sin överlämnad 
senare.  Sällskapets allt i allo som kassaförvaltare och mång sidig ”arbetshäst” 
blev också avtackad, liksom dess ordförande Johnny Hag berg för hans out-
tröttliga nit och omsorger.
                                  §  25.
Årsmötets vice ordförande Johnny Hagberg kunde slutligen, i innerlig-
tacksamhet till de stiftelser, sam fund och enskilda som under det gångna 
året beviljat sällskapet syn nerligen ge ne rösa anslag till bokut givningenoch 
med varm uppskattning till samtliga när varande för visat intresse, förklara 
årsmötet avslutat.
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