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Märkligt kyrksilver

Väl inlåst och bevarat finns i Skara stift kyrksilver från olika århundraden. De kan återfinnas i stadskyrkor men även i mindre
kyrkor på landet. Deras ursprung kan i vissa fall säkerställas.
Stämplar berättar om den guldsmed som tillverkat kärlet men
det finns också ett stort antal föremål vars ursprung är okänt.
Mycket av vårt kyrksilver kommer från Polen. Krigsbyte? Ja
säkerligen i många fall. Det var en annan tid då det ansågs
naturligt att den segrande parten även kunde roffa åt sig helt
lagligt. Så skedde i främmande länder men det skedde även i
vårt land när danskar och ryssar invaderade. Säkerligen är det
också så att en del av detta kyrksilver med okänd bakgrund
inhandlades på kontinenten.Vi vet att en stor handel förekom,
då som nu, med kyrkliga föremål.
Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor är en inventering av
äldre kyrksilver i Skara stift, där merparten av de kalkar och
paténer som beskrivs fortfarande är i bruk. Bland de märkliga

kalkarna kan nämnas Timmele kyrkas från 1383 (bild ovan),
Borås Caroli kyrkas guldkalk, ett krigsbyte från Polen som
ursprungligen skänktes av Karl XII till dennes biktfader, liksom den Soopska guldkalken från Skara domkyrka.
Det är ett gediget inventeringsarbete som genomförts, där
de olika föremålen beskrivs med uppgifter om historia, vikt
och utseende. Därtill är det många, kända och mindre kända,
personer som passerar revy i de olika beskrivningarna. I den
mån som det har varit möjlig, har inskriptioner, vilka förekommer på ett flertal olika språk, blivit översatta. Sammanställningen är därför intressant ur liturgiskt liksom kyrko-,
konst- och personhistoriskt perspektiv.
Förutom bilder av respektive kalk och patén, återges många
intressanta och unika detaljer.
Inventeringen av dessa särskilda och speciella kalkar och
paténer från Skara stift får anses vara unik.

Huvudbonad och handkläde
– två bortlagda delar i den prästerliga dräkten
Genom århundradena har den prästerliga dräkten, dels den
vardagliga, dels den liturgiska, genomgått förändringar. Vissa
kulturella skillnader finns, och utvecklingen har heller inte
varit befriad från respektive tids uppfattningar om mode.
Förändringarna har dock sällan varit revolutionerande; ser
man bilder av präster från medeltid, 1600-tal eller tidigt
1900-tal är det enkelt att identifiera att det just är en präst
som avbildas.
Den de svenskkyrkliga prästernas nutida officiella
ämbetsdräkt i form av knälång kaftan med krage, så kallad
”elva”, har egentligen inte tillkommit genom formella beslut,
och när beslut väl fattats, då har dräktens utseende redan
haft ett etablerat utseende. Danska och norska präster har
en helt annan ämbetsdräkt, som är en import från Tyskland
på initiativ av Danmarks reformator Johannes Bugenhagen.
Den svenska prästdräkten överlevde däremot reformationen
i princip oförändrad. Det har ibland hetat att det är Gustaf
III som beslutat om ämbetsdräktens nuvarande utseende. Det
är inte riktigt korrekt. Kungen avsåg i och för sig att ta fram
en enhetlig svensk nationaldräkt, men i detta inbegreps inte
prästeståndet som redan hade en enhetlig klädsel. Att den från
början fotsida rocken med tiden blev kortare, följer därför
snarare modets förändringar och rent praktiska behov.
Vissa plagg i den prästerliga dräkten har emellertid inte bara
förändrats, utan också försvunnit. Under reformationstiden
försvann vissa liturgiska plagg, men långt färre än vad många
har fått för sig.

medeltiden i allmänhet ett slags ”prästaluva”, som var en
stickad mössa som täckte öronen, och biretta, som var en rund
mössa av tyg. Här är att märka, att nutidens biretta, som bärs
av romersk-katolska präster och är en del av deras kordräkt,
ser mycket annorlunda ut idag, med tre eller fyra vingar och
en tofs upptill – bakgrunden till denna mössa, med samma
namn, kan snarast härledas till kontinentens akademiska hattar.
De prästerliga huvudbonaderna genomgick inga större
förändringar under reformationstiden, och i Kyrkoordningen
1571 sägs att prästerna skall bära fotsid dräkt och prästaluva.
Under 1600-talet utbyttes prästaluvan mer och mer till en
kalott, som endast täckte den övre delen av huvudet. Trots
initialt motstånd, slog detta plagg igenom stort och på bred
front. Senare under 1600- och 1700-talet förknippades
kalotten med den prästerliga dräkten i lika hög grad som
kappan och kragen, exempelvis kallades Olof von Dalins
predikopekoral, framställda vid hovet för att driva med
prästerskapet, just för ”kalottpredikningar”.
Med tiden faller den prästerliga huvudbonaden ur bruk,
kanske ansågs den omodern eller opraktisk – hur som helst
fyllde den ju egentligen ingen funktion; annat än att värma
prästens huvud. Men studerar man porträttframställningar av
präster från de första decennierna av 1900-talet kan man se,
att ett inte obetydligt antal präster fortfarande bar vad som då
fortsatt allmänt kallades ”prästaluva”, en mössa som närmast
påminner om den ovan beskrivna medeltida birettan (se sid.
12-13).

Tiondemöte. Målning av Bengt Nordenberg. Prästen bär sin speciella
huvudbonad.

Gravhäll över biskop Olov Fristadius (död 1653), Skara domkyrka.
Biskopen bär ”prästluva”.
Huvudbonaden
Under medeltiden och efter reformationen bar prästerna
allmänt huvudbonad. Bortser man från den biskopliga mitran,
som under en kortare period av den efterreformatoriska
perioden eventuellt var bortlagd i Sverige, bar präster under
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Handklädet
Det liturgiska ”handklädet” skall skiljas från det medeltida
liturgiska plagget manipel, som från början var en torkduk,
vilken från 1000-talet övergick till att bli en del av den
liturgiska dräkten. Den utgjordes då av ett band, ofta i samma
färg och utförande som stolan och mässhaken, vilket bars
över vänster handled. Denna del av den prästerliga skruden
föll bort i samband med reformationen, kanske av skälet att
den inte fyllde någon som helst funktion.
En variant på denna manipel återkommer senare i det som
har kommit att kallas det liturgiska handklädet, eller handlinet.
Av vad man någotsånär kan veta, var detta ett vitt linnetyg,
50-60 cm i kvadrat, som prästen bar i sin ena hand. En del
uppteckningar säger att det skulle lindas mellan fingrarna,
andra att det endast hölls i, utan närmare beskrivning. Det

föreställningar kopplade till handklädet. Att ett sådant folkligt
intresse ägnas detta plagg, där av måste man dra den slutsatsen,
att det ur församlingsbornas synpunkt ansågs höra till den
prästerliga skruden, och att det därtill utgjorde en väsentlig
del. Dukens utseende, hur den bars, om den inte bars, allt
har givits de mest fantasirika förklaringar, förmedlade till det
kyrkohistoriska arkivet i Lund. Någon präst som inte bar den
ansågs ha fått en kraftig reprimand av domkapitlet, någon
annan som bar ett praktfullt exemplar ansågs i hög grad stå
för den ”rena” (vita) apostoliska läran. En annan präst antogs
bära handklädet i egenskap av att vara frimurare – kanske det
mest fantasifulla bidraget till folkloren.
Det liturgiska handklädet har definitivt fallit bort från
den prästerliga dräkten, dels som sådan, dels liturgiskt. Vad
avser huvudbonaden har förvisso, föga framgångsrikt, vissa
exentriker velat återuppta bruket med huvudbonad. Den
prästerliga dräkten har sannolikt inte förändrats för sista
gången.
Markus Hagberg
Källor:
Edv. Rodhe, ”Den svenska prästdräkten”, i Studier tillägnade
Magnus Pfannenstill den 10 januari 1923, 1923
Hilding Pleijel, Det liturgiska handklädet, särtryck ur Lunds
Universitets Årsskrift Avd. 1, Bd 45:2, Lund 1948.
Bengt Stolt, Kyrklig Skrud enligt svensk tradition, Stockholm
1964.

Senaste publikationerna i
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie
Högmässa i Utby gamla kyrka, troligen från 1860-talet. Kyrkoherde Anders Röding bär det liturgiska handklädet.
finns belägg, bland annat från Georg Stiernhielm, att detta
handkläde brukades redan under 1600-talet, det finns
också avbildat i målningar från 1700-talet, men det är först
från 1800-talet som det uppträder mer frekvent i text och
avbildningar. Ett porträtt av Henric Schartau (d. 1825) visar
hur denne i sin ena hand håller ett handkläde, vad som närmast
ser ut att vara en mycket väl tilltagen näsduk – i övrigt bär han
fotsid kaftan och kappa. I en senare avbildning, ett fotografi
taget under 1860-talet från Utby kyrka i Västergötland, ser
man församlingens kyrkoherde bära detta handkläde. Det
finns vidare exempel på präster, åtminstone i Växjö stift, som
brukade handklädet ända in på 1940-talet.
Det tycks heller inte finnas någon enhetlig tradition i
fråga om när och hur handklädet bars. Ibland skedde det
endast under altartjänsten, ibland endast på predikostolen, i
andra fall under hela gudstjänsten. Likaså kunde det skifta,
eventuellt stiftsvis, i vilken hand, höger eller vänster, prästen
bar handklädet (i Lunds stift bars det, företrädesvis, i vänster
hand, i Göteborg och Växjö stift, företrädesvis, i höger hand).
Uppenbart fyllde denna tingest ingen som helst, vare sig
praktisk eller liturgisk, funktion – den synpunkten har dock
framförts, att duken ursprungligen skulle ha varit parfymerad,
och använts som ett prästens skydd mot dålig lukt. Omvittnat
är dock att prästerna menade att handklädet hörde till den
prästerliga skruden i samma utsträckning som kappa och
krage.
Hilding Pleijel, på sin tid professor i kyrkohistoria i
Lund, redovisar i en undersökning en mängd olika folkliga

51. Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 20052008. Red Bengt O. T. Sjögren 2009.
52. Från Wittenberg till Rom. En biografi över Kåre
Skredsvik. Thomas Skredsvik 2009.
53. Supplement till Huvudbaner och anvapen inom Skara
stift. Inga von Corwant-Naumburg. 2010.
54. Een kort underwijsning. Biskop Erik Falcks dogmatik.
Red. Markus Hagberg. 2010.
55. Hemma i främmande hamn. En sjömanspräst berättar.
Bengt Schantz. 2010.
56. Matthias Hafenreffer Compendium doctrinae coelestis.
Utgivet med översättning, inledning och kommentarer,
Bengt Hägglund & Cajsa Sjöberg, 2010,
57. Mission i förändring perspektiv på Skara stift och
Svenska kyrkans mission 1874-2009.
Märta Bodin. 2010.
58. Varnhem före Birger jarl. Om klostrets rottrådar i tiden.
Red. Markus Hagberg. 2011.
59. Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket Red. Johnny Hagberg. 2011.
60. Äldre Västgötalagen och dess bilagor.
Per-Axel Wiktorsson. 2011.
61. ”Led, milda ljus”. Erland Olson berättar om sitt liv.
2011. Utgiven tillsammans med Gotlands kyrkohistoriska sällskap.
62. Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift.
Ann-Marie Nilsson. 2011.
63. Hospitaler i Skara stift. Torgil Hallböök. 2011.
64. Breviarium Scarense 1498. I. Faksimil. 2011.
65. Märkligt kyrksilver i Skara stift. Roland Rahn. 2011.
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Kyrkliga kärl gömmer ofta obesvarade frågor

Alldeles mot slutet av 2011 utkom en mycket vacker bok
av Roland Rahn, ”Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor”
(Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie nr 65). Som framgår
av titeln, behandlas ett urval av de kalkar och paténer som
finns i stiftet. Det rör sig om en inventering och beskrivning
av närmare hundratalet kalkar från nästan lika många socknar.
Tidsmässigt spänner materialet över cirka 800 år. Samtliga
kärl är återgivna i färg och oftast fotograferade av Thomas
Edvardsson. Ibland är även paténerna avbildade, liksom
intressanta detaljer på föremålen.
Som man snart märker, innehåller materialet många olösta
gåtor och obesvarade frågor. Men just därför är det så viktigt
att alltid se utöver Västergötland för att ständigt konfrontera
det ”inhemska” med vad som finns också bortom horisonten.
Ju fler perspektiv, desto större möjligheter att förstå och rätt
tolka det ”egna”.
Rahns sammanställning är i det sammanhanget inte utan
intresse för dem som arbetar med frågor kring det kyrksilver
som finns (och funnits) på andra håll inom och utom landet.
Exempelvis finns det i Skara stift ett inte obetydligt antal
kalkar från Polen med omnejd vilka som krigsbyte eller
genom köp säges ha hamnat i Sverige. Men beläggen för
hur kalkarna hamnat i respektive kyrka är ofta vaga. Så också
på andra håll. I det gotländska kalkmaterialet finns ett bra
exempel. Jag tänker på kalken i Buttle med en inskription som
översatt lyder: ”Prästen Cristian Cloczyns kalk”. Är denna
kalk ett krigsbyte, eller hur ska den förklaras? Har Cristian
rent av tjänstgjort på Gotland? Cloczyn, som prästen släktats
från, ligger i nuvarande Ukraina, nära gränsen till Polen och
Vitryssland.
Ibland kan beteckningar i Rahns bok typ ”anses vara ett
krigsbyte”, ”kan vara krigsbyte” eller ”troligen krigsbyte”
diskuteras. Således finns i Jung kyrka en kalk som någon
gång i tiden kommit dit från den närbelägna Fyrunga kyrka,
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dit den påstås ha skänkts av ryttmästaren Nils Björnsson
Dreffensköld. Denne tillhörde under 1600-talets första del
Västgöta kavalleriregemente och fanns med vid fälttåg i
Livland, Preussen, Tyskland och Danmark. Men att därav
dra slutsatsen att han därifrån medfört en medeltida kalk till
kyrkan i Fyrunga är nog ändå förhastat. Frågan är om han
ens är kalkens donator. Innehållet i den latinska inskriften
på foten förefaller mig oförenligt med 1600-talets nya
religiositet i Sverige: ”I Fyrunga frambärs offret åt Gud med
denna kalk vördnadsfullt och fromt”. Vilket källbelägg finns
för Dreffensköld som donator? Med fog kan även Husabys
1400-talskalk, som kom till kyrkan 1593, ifrågasättas som
krigsbyte.
Ett kärl av kokosnöt i Eks kyrka betecknas av Rahn som en
”unik kalk”. Kärlet, från 1800-talets mitt, rymmer flera icke
angivna problem (förutom att årsangivelserna i brödtexten är
motsägelsefulla). Det är nästan för litet för att vid denna tid ha
varit ämnat som kalk för församlingsgudstjänster. Jag känner till
påståenden om att det brukats som kalk vid sockenbud. Men
var det egentligen ursprungligen tänkt som nattvardskalk?
Vilken funktion har i så fall det toppiga silverlocket haft?
Skulle det som en ersättning för pallan utestänga flugor och
annan ohyra under nattvardsgången? Snarast påminner kärlet
om de medeltida dryckeskar som benämndes skurn och var
tillverkade just av skal, ofta från kokosnötter eller strutsägg.
Dessa skurn var vanligen silverbeslagna, i likhet med kärlet i
Eks kyrka. Ändå: det finns faktiskt en senmedeltida kalk från
Oddi kyrka på Island som är gjord just av en silverbeslagen
kokosnöt. Så helt unik är inte 1800-talskalken i Ek!
Ett annat kärl som redovisas som kalk ”anses ha använts
under krigstid”. Men rör det sig här, oavsett materialet,
verkligen om ”kyrksilver”? Kärlet hör hemma i Varnhem, är
tillverkat av malm, har minimala mått samt en i förhållande
till sin storlek ansenlig vikt. Att hantera detta vid en luthersk
nattvardsgudstjänst i fält kan inte ha varit varken enkelt eller
praktiskt, särskilt inte i ett sjuktält. Man funderar över hur
dess patén kan ha sett ut.
De inskriptioner som finns på många av de återgivna
kärlen är inte alltigenom särskilt originella, ett faktum
som varken påpekas eller diskuteras. Inskriften på Götene
kalks fot återfinns exempelvis också på en kalk i Simtuna
kyrka, Uppland. Sistnämnda kyrkas kalk har samtidigt en
utsmyckning på det fastnitade krucifixets korsändar som
starkt påminner om krucifixet på kalken i Bälinge kyrka,
Alingsås. När Rahn därför angående Bälinge-kalken skriver
att ”aldrig tidigare har jag sett denna utsmyckning”, torde
orsaken vara att han starkt begränsat sitt jämförelsematerial.
Den tanken förstärks påtagligt när man ser vilka arkivaliska
och tryckta källor han brukat.
Det är däremot obegripligt varför inte samtliga latinska
(och polska) inskriptioner skrivits ut och översatts. De
vältagna bilderna i sig räcker nämligen inte alltid till för att
möjliggöra en komplett läsning. Och just inskriptionerna
säger många gånger så oerhört mycket om tidens tänkande
och fromhet! Tänk bara på kalk- och paténinskriptionerna i
Götene: ”Av det sanna vinträdet (dvs Kristus) bjuder detta kärl
livets dryck”, för övrigt en mycket allmänt förekommande
formulering, respektive ”Det står fast, att på altaret skapas
kött av brödet. Denna mat är Gud. Den som förnekar det
är skyldig”, underförstått: också kyrkorättsligt sett skyldig till
kätteri, även om orden väl närmast anspelar på Joh 6:51-56
och 1 Kor 11: 23-29. Sistnämnda inskrift har också funnits på

en numera förstörd patén i Valstad. Samma budskap om vad
det är man äter finns på en skadad patén från Hemse, Gotland,
med den traditionella formuleringen ”Här ätes Jesus, men
vad man äter förblir dock helt.”
Bland anförda förkortningar kan man undra över om
inte krucifixets skriftband i Lugnås, precis som i Brismene,
ska läsas som INR, Iesus Nazarenus Rex. Bland texter som
sägs vara ”svårlästa” är ändå slutorden ”hunc calicem dedit” på
Vättlösa-kalken kristallklara. En inskription som borde ha
presenterats på annat sätt än vad som sker är den från Sävare.
Boken skulle ha kunnat lyfta minst ett snäpp om författaren
redan före igångsättandet av sitt arbete hade konsulterat
en latinist, en konstvetare och en teolog, gärna med
medeltidsinriktning. Detta påpekande får dock inte skymma
det stora värdet av dokumentationen. Man skulle verkligen
önska att Skara stiftshistoriska sällskap, med sina idag nära
1000 medlemmar, kunde stimulera motsvarande sällskap
i andra stift att åstadkomma åtminstone en bråkdel av den
forskning, föreläsningsverksamhet och bokproduktion som
ständigt pågår i västgötastiftet! Just tematiska inventeringar av
detta slag borde därtill vara av stort intresse för många läsare
också utanför nämnda sällskap.
Sven-Erik Pernler
Pris 200 kronor.

John Ternstedt om nattvarden

Vid prästmötet i Skara 1902 höll kyrkoherden i Fägre teol
dr. John Ternstedt (1844-1938) orationen över ämnet ”Den
heliga nattvarden, försoningens och kärlekens måltid”. Det är
en originell och djuplodande betraktelse.
Enligt en central tanke hos Ternstedt är människan
förbindelseledet mellan den synliga och den osynliga delen av
verkligheten. Genom henne skulle därför resten av skapelsen
först bli paradisisk och sedan himmelsk. Då måste Gud
förmedla kraft till det, inte bara andligt utan också kroppsligt.
Det gjorde han genom livets träd, vars frukt människan fick
äta. Hennes kropp skulle på det sättet bli odödlig och Guds

härlighet strömma ut i resten av skapelsen. Livets träd kan
därför kallas Paradisets sakrament.
När synden kom in i världen, vände sig emellertid människan
i andligt hänseende bort från Gud. Då kunde hon inte heller
kroppsligt få del av de högre krafterna. Därför nekades hon i
fortsättningen tillträde till livets träd, så att hon inte kroppsligt
skulle få del i det som hon andligt tagit avstånd från. Paradiset
materialiserades och försvann.
Men fortfarande fanns någon livskraft kvar i den mänskliga
kroppen och i naturen i dess helhet. Ternstedt talar till och
med om att det återstod något av ”oförgängligt livs natur”
i kroppen. Detta utgör ett kommunikationsmedel som Gud
kan använda för att förmedla sina gåvor.
Han gör det genom att människan från jorden får föda för
kroppen. Men från jorden kunde hon också hämta sådant som
hon bar fram som offer åt Gud. Med en för honom typisk
vändning, säger Ternstedt att naturen ger det ädlaste den har
som en försonande hjälp åt sin fallna herre, människan.
Men naturen kan inte hjälpa till att fullt återställa den brutna
gemenskapen mellan Gud och människa, eftersom den själv
dragits med i fallet. Det måste Gud göra genom en människa,
gudamänniskan, som Ternstedt kallar henne, Jesus Kristus.
Genom denne skulle frälsningens krafter komma människan
till del och sedan genom henne resten av skapelsen.
Försoningen mellan människa och Gud beror först och
främst på Guds eviga kärlek till sitt skapade verk. Det gjorde
att Gud måste ta på sig vårt syndiga kött, själv bli människa
och offra sig för vår skull. Genom detta offer kan Gud
omsmälta våra hjärtan och sammansmälta dem med sitt eget.
Eftersom Gud dessutom har ett krav på oss att vara
rättfärdiga och detta krav är förenat med en dom, måste
Kristus uppfylla det kravet och ta domen på sig. Det får inte
uppfattas så att Guds vrede drabbade Jesus, när han hängde
på korset. I Guds innersta kan nämligen inte vrede brinna
och särskilt inte mot hans älskade son. Det är bara för oss
människor som hans kärlek visar sig som en vredeseld, när vi
gör uppror mot honom. Denna eld sprids också till resten av
skapelsen. Och inget kan släcka den utom Guds kärlek i Jesus
Kristus. På korset uppfylldes alla krav.Världen blev dömd och
försonad. Där släcktes den gudomliga vreden i världen.
För att människan skall bli delaktig i det som Jesus har
gjort måste hon själv gå in under den dom över synden
som kom till uttryck i hans död. Detta påverkar vår relation
till andra människor och till den omgivande naturen. Om
vi inte i Kristus tar emot den gudomliga kärleken kan vi
inte upprätthålla kärleken till varandra och till skapelsen runt
omkring oss. Men genom Guds kärlek i Jesus Kristus får inte
bara människan utan också naturen redan här och nu del av
Guds barns härliga frihet. Det sker när människan ”lånar sina
ädlaste element, bröd och vin, till omhöljde för och bärare
af den förhärligade Frälsarens förklarade lekamen och blod”.
I naturen finns liv. Där gömmer sig det gudomliga livets
krafter men det är ett liv av sekundär beskaffenhet. Det är
av astralisk natur, säger Ternstedt, och inte av himmelsk. Den
mat vi får av naturen leder bara till ett förgängligt liv och
uppehåller det. Om vi skall få föda till evigt liv, måste Gud
ge sig själv som offrad i den död som vi för syndens skull är
underkastade. ”För att Guds kärlek, renande och lifgivande
skulle kunna beröra (tangera) vårt innersta, måste den i Kristi
offrade och förklarade blods gestalt i oss ingå. Den måste
blifva vårt nya andliga lifs- och hjärteblod.”
Utan att vi ande-kroppsligt tillägnar oss den förklarade
Kristus kan vi inte återupprättas till ande, själ och kropp. Vi
måste med vårt i sinnesändringen omvända begär hungra
oss in i den himmelska världen, Guds rike, som Ternstedt
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uttrycker det.
Det medför att endast den troende får del av Kristi
förhärligade kropp i nattvarden. Den ges alltså inte åt dem
som inte tror. Ternstedt menar att Luther, som ansåg att den
som inte tror också får del av denna kropp, hade fel. Han
trodde att han inte på något annat sätt kunde hålla fast vid
tanken på Kristi kropps och blods närvaro i bröd och vin.
Ternstedt mobiliserar till och med den heliga Birgitta för att
få stöd för sin uppfattning.
I nattvarden framställs också det återställda förhållandet
människor emellan. De som äter av det andelekamliga
livsbrödet Kristus, blir förenade med honom och med
varandra. Men nattvarden är också en bild för den återställda
relationen mellan människa och natur, den som skaparen från
början hade avsett.
Det är nästan en självskriven sak att Gud använder naturliga
element i nattvarden, eftersom återställelsen innefattar hela
den synliga skapelsen. Samtidigt betyder det yttre tecknet
mycket för oss människor, så länge vi lever i världen. Det
synliga är ett tecken på det osynliga, som är dess orsak. Men
det osynliga behöver det synliga för att bli uppenbart och
tillgängligt. Både evangeliets ord och sakramentens element
är sådana synliga och tillgängliga medel som Gud använder.
Det synliga är tecken, men man kan inte stanna vid detta
tecken man måste gå ett par steg längre. Man måste först se
att det inte bara är tecken för något utan också på något sätt
har del i det som det är tecken för. Nattvardens element är
inte bara yttre sinnebilder för det osynliga. Det gömmer sig
en himmelsk natur i den synliga naturgåvans ringa omhölje.
Men det kan inte den se som inte fått trosögat öppnat.
Har man fått det behöver man inte träta om nattvardens
hemligheter. Samtidigt är Gud så barmhärtig att han välsignar
också den som bara firar nattvarden som en åminnelsemåltid.
Karl-Erik Tysk

Olof Kolmodin
– psalmdiktaren i Flo
Luften börjar svalkas
Vilostunden nalkas
Fågeln söker bo
Blomstren huvud luta
Och sig sammansluta
Djuren gå till ro
Du min själ bör Herren lova
Förrän jag går bort att sova
Dagen har förflutit
Och du haver njutit
Mycken nåd av Gud
Sådant bör besinnas
Och du tacksamt finnas
Med ditt andaktsljud
På sin Gud med lovsång tänka
Det kan rolig vila skänka
Detta är aftonsång nr 15 ur Andelig DufvoRöst skriven av en
djupt religiös man med en enorm kärlek till naturen.
Författaren hette Olof Kolmodin och var brorson till den kände
psalmdiktaren Israel Kolmodin. Olof föddes 1690 i Nysätra i
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Uppland. Han kom till Uppsala redan vid åtta års ålder i sällskap
med Mikael Eneman som var hans handledare. Efter avslutade
studier prästvigdes han 1718 och kallades av riksrådet Greve
Gustaf Cronhjelm till att bli dennes huspredikant.
Några år senare antogs Kolmodin till notarie i Kungl. hovkonsistoriet och tjänstgjorde även som hovpredikant hos drottning Ulrika Eleonora. Han stod högt i gunst hos drottningen
och genom hennes inflytande erhöll han den 27 juni 1721
konungen Fredrik I:s nådiga fullmakt att vara kyrkoherde i
Flo pastorat, en tjänst han tillträdde två år senare. Då fick han
biskopen Jesper Swedbergs fullmakt att vara prost över egen
församling. En utmärkelse som han till en början undanbad sig
med sedan mottog 1729 vid förnyad framställning. Kontraktsprost blev han 1742.
Kolmodins litterära begåvning framträdde redan i barndomen. Under Uppsalatiden skrev han en del tillfällighetsdikter
men det var i Flo som hans mest betydande verk skapades.
1728 kom hans första verk Then Trogna Siälens Gyldene RökelseKar. Det var en bönebok på vers, översatt och bearbetad efter
ett tyskt original av Benjamin Schmolck, tillägnad drottning
Ulrika Eleonora. Boken mottogs av både drottningen och allmänheten med stor förtjusning.
Kolmodin blev mycket uppmuntrad av framgången och
sex år senare kom den bok som gjorde honom till en känd
och älskad psalmdiktare. På titelbladet stod att läsa Andelig
DufvoRöst eller en Gudelig Själs enskildta Sång-Andakt, til egen
sinnesro upptecknad, och nu andra Guds barn til tjänst framgifven.
Boken innehöll 133 sånger varav Kolmodin författat ett
femtiotal. De övriga är översättningar och bearbetningar av

Benjamin Schmolcks dikter.
Året innan han flyttade till Flo gifte han sig i kungens och
drottningens närvaro på kungliga slottet med drottningens
kammarfröken Catharina Christina Bex. 1737 drabbades
Kolmodin av en svår sorg då hans älskade hustru avled. Olof
gifte efter ett tag om sig med fru Brita Maria Lorich. I båda
äktenskapen fick Kolmodin sammanlagt tre söner och fem
döttrar, av vilka alla sönerna och en dotter avled redan som
barn. En dotter gifte sig med prosten Dahl i Saleby.
Efter ett tag längtade Olof tillbaka till hembygden. Han var
på förslag några gånger till kyrkoherdebefattningar men den
kungliga fullmakten utfärdades till andra trots att Kolmodin
åtminstone vid ett par tillfällen hade högsta röstetalet. Detta
nederlag samt en del missförhållanden i Flo pastorat ledde till
en känsla av ensamhet i Kolmodins liv. Hans tillbakadragenhet
ledde till att det andliga livet fördjupades och därur föddes hans
allra vackraste dikter. Här är dikt 127:
Kom ensamhet, min bästa trevnad,
Kom frihet du min enda skatt!
Till er förtror jag all min levnad,
Hos er har jag mitt nöje satt.
Näst Gud och näst Guds ord, jag vet
Av ingen ann förnöjlighet.
Jag låter andra gärna fika
Om ära, vällust, prål och prakt
Jag unnar världens barn blir rika
Och pockar på sin stora makt.
Jag sitter i min tysta vrå
Och ser med undra däruppå
De lustgårdar mig ej locka,
Där flättjans törnebuskar stå,
Jag vill alls inga rosor plocka,
Där sig min hand kan stinga på.
Jag hämtar i min lugna skog
För utan taggar blomster nog.
Där har jag sällskap alla stunder,
Ty Gud hos mig i öknen bor.
Där sjunger jag om Herrans under,
Vars nåd jag på torra backa gror
Där ger jag min största fröjd.
Ty Gud gör mig med litet nöjd.
Avsikten med sångerna var inte att de skulle bli kyrkopsalmer
utan att de skulle användas vid den enskilda andakten.
Kolmodins största verk är en samling dikter om bibelns
kvinnor som heter Biblisk Qvinnospegel. Den omfattar två
delar (den första kom ut 1732 och den andra 1750) och utgör
sammanlagt 1 300 sidor. 82 kvinnogestalter från Gamla och
Nya testamentet får här var och en skildra sitt livs hitoria. Efter
varje berättelse har författaren lagt till en så kallad Sederättelse,
vilka han drar fram lärdomar och ger läsare goda råd, ”det ädla
och dygdeälskande kvinnokönet till välment tjänst, såsom en odygds
varning samt sann gudsfruktan och dygds uppmuntring.” Men
framställningen i Biblisk Qvinnospegel tilltalade inte 1700-talet
bildade kretsar. Där dominerade den franska smaken och dess

anhängare gillade inte Kolmodin som framställde allt utan
förskönande omskrivningar.
Den herrnhutiska väckelserörelsen som drog fram över vårt
land på 1700-talet gjorde ett djupt intryck på Olof Kolmodin.
Då den f.d docenten Arvid Gradin gjorde en resa iVästergötland
för Brödaförsamlingen besökte han Flo pastorat. Gradin skrev
ett brev till greve von Zinzendorf i Herrhut:
”På särskild inbjudan av Kolmodin i Flo, som älskar bröderna och
var mycket vänlig, predikade jag även i hans kyrkor. Det står ej att
beskriva vilken rörelse där var.”
Carl von Linné övernattade i Flo prästgård på sin västgötaresa
1746. Han omnämner besöket på följande sätt:
”Flo kyrka låg sex kvart ifrån Tunhem på norra sidan av Hunneberg.
Här blevo vi över natten hos den lycklige och namnkunnige poeten
herr probsten Kolmodin”
Under flera år var Kolmodins hälsa nedsatt på grund av
bröstsvaghet. Trots allt började han 1742 ett arbete som han
kallade ”Bibliskt Mannaspegel”. Men detta verk blev aldrig
fullbordat. Han hade skrivit om patriarkerna och Moses och
han hade börjat med Job, då han den 2 april 1753 skriver i sin
almanacka.
En dag utav de dagar, som här i boken stå
Mig allra mest behagar
Den ska jag dö uppå
Men ho densamma är, kan jag ej efterleta
Ej heller vill jag veta
Ack, att han vore när!
Sex dagar senare avled han.
Då Kolmodin fyllde 60 år porträtterades han på ett kopparstick
av C Bergqvist som infördes i andra delen av Biblisk
Qvinnospegel. Under porträttet skrev amiralitetskammarrådet
H A Löfvensköld följande ord:
Läser du orden han skrev, eller smekes ditt öra av sången.
Bärs du av tankarnas flykt alltid mot höjden – till Gud.
Christina Ström

Välkommen medlem n:r 1000!
Lördagen den 25/2 fick sällskapet sin 1000:e medlem.
Det blev förre domprosten i Karlstad, docenten i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, Harry Nyberg, Uppsala,
som denna dag anmälde sig som ständig medlem.Vi säger
välkommen och gratulerar till medlemskapet. Som gåva
kommer några av sällskapets publikationer att överlämnas.
Harry Nyberg är initiativtagaren till de stiftshistoriska
sällskapen och har varit primus motor för arbetet sedan
starten. Därför känns det särskilt trevligt och högtidligt
att just han blev vår 1000:e medlem detta jubileumsår!
Styrelsen
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Luxuria eller Terra på relieferna i Siene och Strö?

Tympanon i Siene
I boken Västergötlands medeltida stenskulptur (2011) beskriver
konsthistorikern Jan Svanberg ett urval av romanska
stenskulpturer i Västergötland. Bland annat diskuteras två
reliefer, den ena på Siene kyrka strax söder om Vårgårda, den
andra på Strö kyrka på Kålland, vilka bådas motiv domineras
av en kvinnofigur med ormar vid sitt bröst. De västgötska
relieferna är svåra att studera, särskilt den i Siene som efter
en ombyggnad av kyrkan blivit inmurad vid murkrönet högt
ovanför sin ursprungliga placering. Tack vare Svanberg kan
nu fler få en chans att närmare studera stenskulpturerna.
Svanbergs tolkning av dessa kvinnofigurer är att de föreställer
Luxuria, kättjan personifierad. I denna artikel argumenteras
ur ett kulturhistoriskt perspektiv för att det troligen är Terra,
moder jord, som avbildas på de västgötska relieferna.
Bland medeltida bildframställningar förekommer två olika
sorters kvinnor i sällskap med ormar. De två kvinnorna är
Terra – moder jord och Luxuria – symbolen för vällust. Terra
avbildas på europeiska bildframställningar från 1000-talet –
1200-talet där hon ammas av småbarn eller dias av ormar,
svin och någon gång tjurar. Kor och får betar vid hennes
fötter. I hennes knä ligger frukter och hon omges vanligen
av växtornamentik. Jordgudinnan Terra framställs stundtals
i sällskap med Vår Herre och har i indoeuropeiska myter
förknippats med fruktbarhetskult. Luxuria kan också ha
ormar eller drakar vid brösten men omges sällan av någon
växtlighet.
De kvinnofigurer som grimaserar illa och tydligt blir
angripna av underjordens djur, djävlar eller drakar kan med
all säkerhet föras till bilder av otuktens helvetesstraff medan
framställningarna av en leende kvinnofigur som med all
tydlighet för ormar eller drakar till sin barm och dessutom
omges av riklig växtornamentik istället bör kunna placeras in
under avdelningen Terra-avbildningar.
Tympanon i Siene, Västergötland
Stenen som sitter högt uppe på kyrkan i Sienes södra vägg
har från början varit en tympanon till en rundbågig portal
på kyrkan. Sandstensreliefen visar en frontalt placerad kvinna
som håller en orm i varje hand, i riktning mot varje bröst.
På vänster sida, strax nedanför kvinnofiguren syns en groda.
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Kvinnans ansikte är svårt söndervittrat. Något ansiktsuttryck
går inte att fånga, endast ett öga är kvar. Däremot kan man
ännu urskilja hennes två långa hårflätor på vardera sidan om
det förhållandevis stora huvudet. Flätorna förefaller nå ända
ned till armbågen. Hennes kroppsställning är bredbent med
knäna åt vardera sidan. Det går inte att avgöra om hon är
klädd eller ej. Över kvinnofigurens huvud syns ett föremål
som kan vara en kärve eller en ande. Ovanför sig, på vardera
sidan, syns två män i profil. De är klädda i rockar och byxor.
De håller båda i smala, avlånga föremål riktade mot kvinnans
flätförsedda huvud. Båda männen har ett glatt ansiktsuttryck.
Reliefen i Strö, Västergötland
Mitt på den ena halvan av en rektangulär fasadrelief på korets
södra yttermur, i kyrkan i Strö, Kålland förekommer en
kvinnobild. Även denna kvinna är försedd med två flätor. Hon
står mycket bredbent precis som kvinnan på Sienereliefen.
I vardera handen håller hon om en orm. Ormarnas huvud
är huggna så att de markerar kvinnans midja. Kvinnan har
ett stort huvud och genom hennes uppsvängda munbåge ser
man tydligt att hennes ansiktsuttryck är glatt och milt leende.
Vid kvinnans vänstra fot syns en groda. Ovanför kvinnan
syns två figurer som håller i var sitt attribut. Figurerna tycks
vara vingförsedda eller klädda i vegetationsliknande klädnad.
Deras huvud är försedda med hornliknande utväxter och de
håller vad som kan tolkas vara en kvist respektive ett redskap.
Reliefen i Väte på Gotland
Vid ett besök vid Väte kyrka på Gotland hösten 2011 studerade vi stenskulpturen kring kyrkans nordportal. En relief föreställer en kvinna med två drakar vid brösten, omgiven av en
välvd ram. Motivet har av flera forskare tolkats som en varnande framställning av Luxuria. Motivet liknar de på sydfasaderna i Siene och Strö i Västergötland. Även omfattningen i
Väte har troligen från början varit placerad på 1100-talskyrkans sydportal. Kvinnan fattar med vardera handen om halsen
på två drakar som diar eller biter i kvinnans bröst. Hennes
händer håller med ett fast grepp i drakarnas halsar, hon värjer
sig inte från dem utan förefaller snarare dra dem till sin barm
som för att ge dem modersmjölk. Drakarnas stjärtar avslutas

med två individuellt utformade växtliknande ornament i form av ett stort
blad och ett bladknippe
med fem flikar. En tredjedel av motivet upptas av
de sammanflätade drakstjärtarna som tillsammans
bildar en evighetssymbol,
en kringla, i form av flätornamentik.
Kvinnan står på det flätverk som drakstjärtarna
bildar. De bevingade drakarna håller framtassarna
på kvinnans mage. Strax
under hennes armhålor syns till höger en liReliefen i Väte på Gotland
ten groda och till vänster
en liten orm. Portalens övriga dekor består uteslutande av
växtornamentik i form av bladbevuxna slingor. Listen som
följer portalöppningen är utformad som en böjd trädstam
från vilken växtornamenten förgrenar sig och skjuter ut som
bladskott. På högra sidan löper växtrankor. Kvinnan i nordportalen i Väte kyrka är omgiven av påfallande riklig växtlighet, både i form av träd, skott och blad och i drakarnas
stjärtavslutningar. Kvinnans ansikte är förstört och det finns
inte några spår av ansiktsuttryck eller frisyr. Enligt en uppgift
från folkminnesupptecknaren Per Arvid Säve som 1852 var
på plats och tecknade av Vätereliefen så har anletsdragen inte
vittnat om smärta.
Tolkning av stenskulpturerna
Under medeltiden var symbolmedvetandet starkt. De flesta bilder kunde förstås på flera sätt, inte minst kyrkliga utsmyckningar som för medeltidsmänniskan ofta ägde en djupare symbolisk innebörd än vad de vid första anblicken syns
föreställa.
Kvinnor framställda i sällskap med drakar, grodor och ormar
kan ha ägt olika funktioner och tolkats på flera sätt. Elisabeth
Ohlson har i en uppsats, i Gotländskt arkiv 1995, övertygande
argumenterat för att reliefen i Väte inte föreställer Luxuria,
utan jordens goda moder Terra.
Svanberg tolkar de båda västgötska relieferna som Luxuriamotiv. Ströfigurens leende ansiktsuttryck har förklarats med
att hon njuter av att ge sig hän åt sin lusta, att ormarna biter
alternativt diar henne. Om det är en aktivitet som någon
gång uppfattats njutningsfull kan man ställa sig tveksam till.
Om bilden föreställer Luxuria, där ormarna biter i bröstet
som helvetets straff för okyskhet, så borde hon rimligtvis inte
le, utan ha ett plågat ansiktsutryck och inte självmant hålla
ormarna intill sitt bröst.
Enligt Svanberg är Ströreliefen utförd efter samma förlaga
som använts för motivet i Siene. Medan Ernst Fischer som
studerade motivet i början av 1900-talet tolkade Sienereliefen
som ett Terra-motiv (Västergötlands romanska stenkonst 1918).
Hans tolkning var att reliefen framställer ”Terra-jorden - som
närer djuren med sin kropps mjölk”.
Ormar och kvinnor
I kvinnogestalternas sällskap finns i samtliga fall ormar
avbildade. Ormar har sedan lång tid tillbaka förknippats
med växtkraft, återfödande och fruktbarhet. Ormen kan ses
som representant för alla de jordens barn som får sin näring
från Terra - Moder jords kropp men också i egenskap av

fruktbarhetssymbol. Ormar har knutits till ontavvärjande och
livgivande funktioner. Ormen har i folktron fått behålla sin
funktion som fruktbarhetssymbol och särskilt som lyckooch skyddssymbol för boskapen fram till 1800-talet. Olaus
Magnus skildrar exempelvis hur snokar i ladugården matades
med mjölk i syfte att bevara boskapen för olyckor. Huggorm
har i nordisk folkmedicin flitigt kommit till användning för
att främja boskapens reproduktion och mjölkproduktion.
Ormskinn har brukats som förlossningsmedel av kvinnor i
Norden under hundratals år. Inom kärleksmagin har ormar
använts sedan tidig medeltid.
Grodor och kvinnor
På samtliga tre reliefer, finns en groda med i bildkompositionen.
På Gotland är grodan avbildad strax under kvinnans
vänstra armhåla, medan grodan på Siene-och Strörelieferna
uppträder vid kvinnans fot. Grodan på Vätekvinnans högra
sida är välbevarad eftersom den skyddats mot väder och vind
av kvinnans uthuggna vänsterarm. Grodan som syns, från
betraktarens synfält, till vänster om kvinnan på tympanon i
Siene är tyvärr starkt vittrad medan grodan på Ströreliefen,
sedd från betraktaren intill kvinnans högra fot, däremot är
välbevarad.
Man har tidigare velat tolka grodan i Väte som att den
”biter” kvinnan men grodans placering under armhålan talar
inte för det och på de västgötska stenskulpturerna är den
tydligt placerad vid sidan eller under kvinnan och syns inte
attackera kvinnan.
Grodan kan, liksom ormen, symbolisera ondska och
död. Men den har lika ofta setts som en representant för
”jordens barn”, som får sin näring från moder Jords kropp.
Inom folktron har grodan symboliserat de döda eller de små
underjordiska. Den har betraktats som ett heligt djur som
ingen fick skada, samtidigt som den kopplats samman med
fruktbarhet, livskraft och kärlek. Kärleksmedel framställdes
genom att placera en groda under altarklädet och låta prästen
hålla tre mässor däröver. I början av 1700-talet anklagades en
gotländsk kvinna inför konsistoriet i Visby för att med sådana
förbjudna medel i kyrkan framkalla kärlek.
Grodor kan vara symboler för både havandeskap och för
livmodern framför allt i katolsk tro. Från Tyskland finns
uppgifter om att kvinnor placerade votivgrodor av metall
framför Mariabilder i kyrkorna. En spridd föreställning inom
folkmedicinen var att kvinnans livmoder såg ut som en groda
som kunde röra sig fritt inuti kroppen. Läsningar mot detta
grodliknande väsen går ut på att ”binda” kloa eller ”mora”,
vid kvinnans högra eller vänstra lår.
Kvinnor och grodor har således under lång tid ansetts
stå i ett särskilt förhållande till varandra, i synnerhet i
förlossnings- och i dopsammanhang, där kvinnor och ”de
små under jorden” i skepnad av grodor utövar tjänster och
gentjänster i samband med barnafödsel. I en medeltida
sägen, ”Förlossningshjälpen”, som har berättats över stora
delar av Europa sätts en groda eller padda i samband med
förlossning. En västgötsk version av sägnen berättades för Elin
Storckenfeldt i början av 1900-talet av Anna-Maja, omkring
70 år, en liten gumma som sysslade med vävning. Sägnen
återges här i en förkortad och något moderniserad version:
En gravid bondhustru arbetade med skörden tillsammans med
sin man. Rätt som hon gick på åkern fick hon se en tjocker
och stinner padda komma hoppande emot sig. Så din stackare,
sa hustrun, det är inte bättre för dig än för mig! Så tog hon ett
halmstrå och band om henne och paddan skuttade därifrån. Men
det var en bergatrollskvinna som hade förvandlat sig till ena padda
och trollen är inte god till få bort det en människa har knutit på
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Reliefen i Strö
dem utan människan tar bort det… Efter en tid kommer en liten
gråklädd karl till gården och ber kvinnan följa med till hustrun
som nu skall föda och som inte kan få sitt barn innan kvinnan
tar loss halmstrået. Det gör kvinnan och bergtrollkvinnan tackar
henne för hjälpen.

Flätornamentik
På samtliga tre reliefer förekommer flätornamentik, på de
västgötska relieferna i form av kvinnofigurens hårflätor, på det
gotländska exemplet i form av drakarnas växtliknande stjärtar.
Konstfullt sammanflätade band, växter, hår etc. ansågs kunna
förhindra onda makters intrång vilket ofta är anledningen till
att bandflätningar ibland påträffas på eller invid kyrkoporten.
Flätverk, band, kringlor och knutar, är välkända och ofta
använda skyddssymboler under medeltiden både i profan
och i sakral miljö, de kan beläggas genom sentida etnologiska
källor och kan härledas till förkristen tid. Flätsymboliken
är ett skyddande och apotropeiskt element. Liknande
flätmönster finns exempelvis på sydportalens västsida i Södra
Vings kyrka. Det är inte orimligt att en god symbol som Terra
ackompanjeras av flätsymbolik med skyddande innebörd.
En folkloristisk tolkning av relieferna är att flätförsedda
kvinnogestalter i sällskap med grodor, ormar och växtlighet
står för något gott, kraftfullt och framför allt ontavvärjande.
Skördeandar
Människofigurerna vid sidan om ormkvinnan på Sienereliefen
har tolkats som hotfulla män, djävlar, som håller en fackla
mot hennes hår, respektive lyfter en hacka som tillhygge.
En mindre hotfull tolkning är att se attributen kopplade till
växtlighet. Figuren till vänster om kvinnan håller i ett föremål
i handen som kan vara ett sädesax eller en kvist, medan den
andra figuren kan ha en lövkniv, en skära eller en liten hacka
i handen. Studerar man redskapet i händerna på mannen till
vänster om kvinnofiguren i Siene uppvisar redskapet likheter
med en mycket vanlig typ av ett medeltida skörderedskap:
vinkelskäran med upprättstående blad. Just den typen av skära,
vinkelskäran, hade en stark ställning i delar av Västergötland
in på 1800-talet. Vi har en bevarad vinkelskära av liknande
typ som den på Sienereliefen, från Dalaborg i Dalsland från
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1300-talet eller början av 1400-talet.
Även figurerna på båda sidor om kvinnan i Strö kan ha
kvistar och jordbruksredskap i händerna. Vår tolkning är att
de två figurerna utgörs av skördeandar. Attributen kan vara
en vinkelskära, en lövkniv respektive ett sädesax eller en
lövad kvist. Utifrån en sådan tolkning kan motivet kopplas
till fruktbarhetskult.
Ovanför kvinnogestaltens huvud på Sienereliefen
förekommer en symbol som liknats vid en hatt, en
klocka eller en kvinna i miniatyrformat. Vår tolkning av
symbolen är att den föreställer en sädeskärve eller nek, en
vanlig fruktbarhetssymbol. Ohlson skriver i sin uppsats
om Vätereliefen att spirande grönska och växtlighet kan
sammankopplas med Terra. Utifrån en sådan infallsvinkel kan
männen med kvistar, sädesax och jordbruksredskap, liksom
sädeskärven, ses som gestalter sammanhörande med Terra.
Motivets tolkning över tid
Den ursprungliga betydelsen av ett motiv, och hur motivet
har uppfattas vid olika tillfällen, under skilda tider och av
olika personer, kan skilja sig. Personen som gjort förlagan,
kanske någon tecknare i södra Europa, hade sin tolkning
av bilden, stenhuggaren som huggit bilden kanske hade en
annan föreställning medan beställaren haft en tredje version.
Sedan har olika betraktare, kvinnor, män och barn, präster och
bönder genom århundradena haft sina egna och varierande
tolkningar. Relieferna i Väte på Gotland och i Strö och Siene,
i Västergötland har kunnat betraktas av kyrkobesökare under
en lång tidsrymd. Reliefernas betydelser har varit flera och
innebörden har växlat under tidens gång.
Ritwa Herjulfsdotter & Tommy Andersson

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

Intresse för Ås kloster…
”Tänk att ni visar intresse för Ås kloster. Det var på tiden.”
Så utbrast en kvinna på en gård i norra Halland, när hon
såg en buss tömmas utanför sin gård en solig höstdag 2011.
Hon visste att man här på Ringgården alltid kallat ett dike på
ängen intill för ”munkadiket” och att diket hörde ihop med
”munkadammen”. Sådana relikter i folkmun är värdefulla
för den som letar efter minnen från något man räknar som
nästan bortglömt. Besökarna på gården den här dagen var
alltså en vattentäkt på spåren. Den var livsviktig en gång, helt
nödvändig för att kunna grunda ett kloster. På en granngård
rätt över landsvägen visade man en ovanlig trädgårdsprydnadDet var en rejäl stenklump som inte kunde vara annat än
slagg från tegelbränning. En omgång i ugnen hade misslyckats
och slängts undan. Ute i kohagen syntes spår av den gamla
tegelugnen. Från de här båda gårdarna hade man Kungsgården
inom synhåll, den stora byggnad som nu tronar på platsen för
det medeltida Ås kloster.
Att det finns intresse för Ås kloster visade sig av att cirka
40 personer lockats till Göteborgs universitets pampiga
huvudbyggnad för att delta i 2011 års seminarium om detta
kloster. Universitetets medeltidskommitté och en särskild
projektgrupp hade inbjudit till det den 24 oktober. Man
fick först lite inblick i vad årets utgrävningar avslöjat, de
första som gjorts på platsen. Arkeologerna från Kulturmiljö
Halland hade fått så mycket att gå efter från tidigare utförd
helikopterspaning över området och från undersökning med
markradar på tomten, att man visste var man skulle börja
gräva. Murarna till klostrets östra länga visade sig ha legat där
den borde, men en utbyggnad vid slutet av längan förbryllade
arkeologerna. Den verkade inte motsvara cisterciensernas
noggranna plan. Man gissade att det kunde vara fråga om
klostrets privet, dvs. avträdet eller toaletten. Det som kommit
i dagen vid grävningarna har täckts över igen, och man
ser fram mot att göra nya undersökningar nästa sommar.
Under grävningsveckorna hade Jan Kuylenstierna letat efter
klosterväxter. På sådana platser brukar man hitta vissa relikter
som dröjt sig kvar. Till exempel växer skelört på platsen, en
ört som brukar dröja sig kvar intill ruiner. Luktviol fanns det
gott om, liksom vackra kardborrar, ett par exempel på sådant
som kan härstamma från en gammal klosterträdgård.
Tore Nyberg från Syddansk universitet i Odense är
en kapacitet på klosterkultur och den spiritualitet som
hör klosterlivet till. Han kunde redogöra för den senaste
utgåvan av beslut från cisterciensernas generalkapitel. Den
kom 2002 och där behandlas frågor som togs upp inom
orden fram till ca 1200. Cisterciensorden var centralstyrd.
Till moderklostret Cîteaux skulle varje abbot bege sig till
en årlig konferens i september. De mera avlägset belägna
klostren, som de i Norden, beviljades snart en lättnad. Deras
abbotar behövde inte infinna sig oftare än vart femte år. Man
förde inte direkta protokoll vid generalkapitlen, utan det
är fråga om uppteckningar i enskilda kloster av sådant som
var aktuellt där. Vid generalkapitlet behandlades till stor del
frågor på förekommen anledning. Det är ett omfattande och
svårbehandlat material, och nordiska kloster berörs bara ett
fåtal gånger.Varnhem nämns en gång mer i förbigående. Det
noteras att abbotarna från Esrom och Sorö i Danmark är på
plats, och att abboten i det danska Løgum kloster en gång
fick en varning. Men än värre var det med abbot Reiner
i Nydala. som tydligen inte en enda gång under sin drygt
trettioåriga tjänstetid infann sig till generalkapitlet. Kravet
på enkelhet i klostren uppehölls under hela 1100-talet. Man

tillät inga konstnärliga utsmyckningar, som klocktorn på
kyrkan, utan man nöjde sig med en takryttare för klockorna.
Klostret skulle vara självförsörjande och bevaka sin egendom.
Man hade egna hantverkare, som bokbindare, bagare (även
för oblater) och låssmeder i varje kloster. Det var inte tillåtet
att ingå avtal för att få del av andras arbete, utan ett kloster
skulle sköta sitt eget. Den vittförgrenade verksamheten i
klosterstaden inom klausurmuren skulle vara så koncentrerad
att man inte hade längre gångväg till kyrkan än att man gick
den på fem minuter. Sådana här detaljer var aktuella vid tiden
för Ås klosters tillkomst på 1190-talet.
En annan gäst från Danmark vid seminariet var Hans
Krongaard Kristensen från Aarhus universitet. Han visade
bilder från ett antal danska cistercienskyrkor som jämförelse
med hur man tänker sig Ås kloster. Det ser faktiskt ut som
om man kunde bygga kyrkan färdig i Ås, vilket inte var fallet
med alla klosterkyrkor i Danmark. Numera är det dock näst
intill omöjligt att undersöka platsen för kyrkan, eftersom
huvudbyggnaden på Kungsgården täcker i stort sett samma
yta som den medeltida kyrkan.
Det var en kontingent från Sorö kloster på Själland som
på 1190-talet sökte sig till den halländska kusten för att
grunda ett dotterkloster. Seden inom cisterciensorden var
att avknoppa den med dotterkloster, s.k. affiliation.Vid denna
tid introducerades här i Norden tegel som byggnadsmaterial,
och det gavs goda möjligheter att utnyttja leran i trakten för
tegelbränning. Man har funnit ett par tegelbruk på det gamla
klosterområdet. Det sägs att Ås kloster en gång var Hallands
största tegelbyggnad. Men av detta syns inte mycket numera
på platsen. Vid den tid då klostret hade kommit ur bruk
ansågs teglet göra bättre nytta i Varbergs fästning. Det finns
en uppgift om att en leverans med 29000 tegelstenar gick till
fästningen så sent som in på 1640-talet. Då stod det danska
väldet inför ödet att lämna Halland åt svenskarna.
I bygderna runt Åskloster, som samhället strax intill heter,
hör man folk berätta att flera kyrkor i grannskapet skulle ha
byggts av munkarna. Det verkar knappast vara rimligt, men
möjligen kan klostret ha levererat tegel från sin tillverkning till
kyrkor i grannskapet. Det var inte förbjudet för klosterfolket
att syssla med sådana affärer. Man tänker sig även att klostret
kan ha sysslat med virkeshantering. I trakten fanns det rika
skogar och man kan ha flottat timmer till kusten för att
skeppa det över Kattegatt till Danmark. De som grundade
Ås kloster såg till att det fick ett gott läge, alldeles vid Viskans
os eller mynning ut i vad som än i dag heter Klosterfjorden.
I cisterciensernas tankar om var ett kloster skulle anläggas
föreskrevs att det inte skulle vara långt från en väg, och strax
intill klostret höll man rentav ett färjeläge över Viskan. Mitt
emot klostret på andra stranden om ån finns en by som heter
Nasaret, ett bibliskt namn som den fått av klosterbröderna.
Fiskdammarna som hade stor betydelse för mathållningen i
klostret är fortfarande iögonenfallande, när man far in mot
gården som var hemvist för cisterciensmunkar under drygt
trehundra år. I bygden finns verkligen intresse för Ås kloster,
och på Kungsgården vill man göra det känt och tillgängligt
för besökare. Ytterligare grävningar kan väntas, och för hela
detta arbete vill man gärna önska projektgruppen allt gott.
Lennart Nordquist
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1897 och 1917 års porträttmatriklar för Skara stift

1917 firades i vårt land reformationens 400-års jubileum. I
Skara stift, liksom i övriga stift, högtidlighölls jubileet med
gudstjänster. Nu har det snart gått ytterligare 100 år och följaktigt blir det 500-års jubileum år 2017. Innan dess kommer
Skara stift 2014 att fira sitt 1000 års jubileum. Kristen tro har
mer än en tusenårig historia i vårt stift.
Till jubileet 1917 utgavs en matrikel med porträtt över de
präster som vid denna tid tjänstgjorde i stiftet. En porträttmatrikel hade utgetts redan 1897 och ingick då i Svenskt porträttgalleri som omfattade samtliga statliga förvaltningar; universitetsstaten, försvaret, lärarkåren och kyrkan. Varje stift har
en egen matrikel där foton av de
flesta prästerna finns med. Så här
115 år efter att verket kom ut kan
man inte vara nog tacksam över
det arbete som legat till grund
för utgåvan. Bara det att samla in
fotografier för en så stor grupp
människor måste varit ytterst tidskrävande och svårt.
1897 års matrikel för Skara
stift
Anders Hagelin
1897 års matrikel har titeln: Konsistorium och Ordinarie Innehafvare af Prästerlig tjänst i Skara Stift.
Med biografiska uppgifter af Albin Hildebrand. Matrikeln är uppställd kontraktsvis. Biskop vid denna tid var Ernst Jakob Keijser som blev utnämnd 1895. Han avled 1905 och efterträddes
då av Hjalmar Danell.
Av stiftets 233 präster är samtliga utom 3 återgivna med porträtt. Den äldste prästen är 2:e komministern i Alingsås (Hemsjö) Anders Hagelin. Denne var född i Skara 1807, prästvigd
1834 och avled 1899. Hagelin är en av tre som är fotograferad
i en prästmössa, en birettliknande huvudbeklädnad som några
av prästerna i matrikeln bär.
Två av prästerna är födda 1808. Det är kyrkoherden i Fåglås Nils Carlén som kom att leva till år 1898. Carlén var fil
dr och hade varit rektor i Mariestad. Den andre var origi12

nalet Pehr Wennerholm. Född
i N. Ving, prästvigd 1835 och
komminister i Varv 1852. Han
åtnjöt tjänstledighet under lång
tid och avled i Skara 1898. Vid
prästmötet 1902 yttrade minnestecknaren följande märkliga
ord: ”Om honom har jag inget
att säga.” Herdaminnet beskriver honom dråpligt: ”en liten
mager, tarvligt klädd gubbe
med ett skrynkligt ansikte, prytt
Nils Peter Strömbom
med ett stripigt skägg, mörk, tät
peruk… Hos honom kunde även tungan vara vass nog.” Han
blev genom sparsamhet tämligen förmögen och var utan tvekan en av de sista som ägnade mycket tid för studiet av Swedenborgs skrifter.
Bland de äldre i tjänst 1897 kan nämnas kyrkoherden i
Grolanda Nils Peter Strömbom (1810-1903) och komministern i Gärdhem Johan Jakob Lithander (1811-1898).
Två av prästerna var födda 1812. Det var kyrkoherden i
Saleby Nils Hallner (1812-1899) och kyrkoherden i Forshem
Andres Timberg (1812-1901).
Kanske var en av de originellaste bland kyrkoherdarna Nils
Emanuel Constantin Dahlgren. Han var född på Vänersnäs
1813 (son till företrädaren) och avled 1897. Som mycket ivrig
jägare hann Dahlgren under sin levnad nedlägga 336 rävar,
den sista bara några månader före sin död. Flertalet av de
nedlagda rävarna finns förtecknade i en bilaga till Vänersnäs
församlingsbok!
Några av prästerna kan särskilt noteras: kyrkoherden i Synnerby, Claës Beckman (1819-1902) som var morfar till biskop Hjalmar Danell. Komministern i Järpås Per Hugo Lindstedt som hade tillträtt 1885 och var komminister i samma
församling under 43½ år, komministern i Bitterna Anders
Fogelqvist som blev stamfar till många präster i stiftet. Även
kyrkoherden i Dimbo Samuel Melin kom att följas av flera
barn som var präster. Kyrkoherden Magnus Åberg - arbetar-

nas vän i Trollhättan - hade avlidit året före matrikelns tryckning men finns med foto, kyrkoherden i Amnehärad Johan
Wilhelm Warholm som utgav Skara stifts herdaminne, kyrkoherden i Fägre John Ternstedt som kanske varit den främste teologiske tänkaren bland stiftets präster. Här finns även
komministern i Borgstena Anders Gustaf Lönnerblad, som
kom att bli den siste prästen som brukade sin gård. Men efter
det att han utsatts för ett försäkringsbedrägeri blev han misstänksam och kantig. Det handlade om den berömda sandpåsen som begravdes på Borgstena kyrkogård. Ett makabert
bedrägeri där senare den döda ”återuppstod” och tillsammans
med sin fästman kunde gripas och åtalas. Lönnerblad hämtade sig aldrig från detta lurendrejeri. Ett flertal visor diktades
kring sandpåsen och påminde lustigt om denna historia. Här
återfinns även Ernst Richard Wennerblad som slutade som
komminister i Götlunda och som ägnade en stor del av sin
ledighet till att teckna Skara stifts kyrkor. Hans totalt 338
teckningar trycktes och utgavs 1905 i tre volymer.
1917 års matrikel för Skara stift
1917 års Matrikel är uppställd i
alfabetisk ordning. 243 präster är
avbildade och ytterligare 6 nämns
men utan foto. Också i denna
matrikel är det tre präster som
bär prästmössa. Stiligast av dem
är komministern Grolanda Erik
Bjerkander.
Matrikelns titel är Skara stifts
präster vid reformationsjubileet 1917.
Porträttgalleri utgifvet af S. J. Thyrén
Kyrkoherde och Josef Larsson Komminister.
Erik Bjerkander
Matrikeln gjord av två grannpräster, Sven Thyrén, då kyrkoherde i Grolanda och sedan i
Väring, och Josef Larson, då komminister i Floby och senare
kyrkoherde i Böne, slutligen i Herrljunga.
Hjalmar Danell som tillträtt 12 år tidigare som biskop pryder matrikelns första sida. Danell avled 1930.
Äldst i tjänst bland prästerna var kyrkoherden i Daretorp
Carl Thörnqvist. Han var född i Västra Tunhem 1832 och
levde till 1921. Herdaminnet berättar om honom följande:
”I nödens boningar, hos sjuka och bekymrade infann sig Th.
gärna. Enskild själavård jämte evangelisk predikan var det,
som helt fångade hans intresse.”
Den näst äldste var kyrkoherden i Eriksberg Johan Gustaf
Sahlström. Han var född 1834 och avled som senior bland
Skara stifts präster 1927. Han kom även att avbildas i den
tredje porträttmatrikeln, nu för hela Svenska kyrkan, 1926.
Herdaminnet berättar: ”S. var en liten, mager man med rynkigt och fårat ansikte, med en skäggkrans från kinderna ned
under hakan. Allmogeson bibehöll han hela livet igenom
bondens sätt att vara, anspråkslös och enkel.Västgötadialekten
talade han oförfalskat, och stundom gjorde den sig även gällande i protokoll och andra skrivelser.” Sahlström blev inte
emeritus förrän han blivit 86 år. En dröm för dem som idag
vill höja pensionsåldern till 75 år!
Ytterligare sex präster är födda på 1830-talet. Det var komministern i Fredsberg Lars Helmer 1835-1926, kyrkoherden
i Grefbäck Gustaf Frigell 1836-1918, kyrkoherden i Råda

August Lundgren 1836-1926,
fängelsepredikanten i Vänersborg
Sven Olof Sundborg 1837-1918,
kyrkoherden i Särestad Herman
Vingqvist 1837-1921. Om Vingqvist berättar herdaminnet att
han på sin 70-årsdag ”roade sin
omgivning med att utföra gymnastiska konststycken, stod på
huvudet, gick på händerna o.s.v.”
Samma år som matrikeln utkom
avled också den siste prästen som
Johan Gustaf Sahlström var född på 1830-talet, kyrkoherden i Sjogerstad, Carl Sandberg (född 1839).
I matrikelns Supplement (utan portträtt) återfinns två präster som bör noteras. Det är komministern Johan Fredrik
Forssblad 1828-1921. Forssblad beskrivs med följande ord:
”Joh. Fr. F. hörde till dessa oföretagsamma, timida och underliga personer, som inte synas rätt passa för något verksamhetsfält.” Efter ett antal olika tjänstgöringar blev han tjänstledig
vid 70 års ålder och bodde sedan i 23 år i Häggesled. Ett porträtt av honom finns i Häggesleds kyrkas sakristia.Ytterligare
en prästman som vid matrikelns utgivande var tjänstledig var
komministern i Borås Per August Kjöllerström 1839-1926.
Kjöllerström var ytterst originell. Väl bevandrad i historia
och namnforskning och en stor motståndare till nystavningen
(och mycket annat!). Han gav ut ett flertal böcker. I en av
dem skriver han: ”Stockholm ligger alltför utsatt för fientliga
angrepp, och man kan förmoda, att dess invånare vid en eventuell belägring alltför snart uppgiva staden för att få fortsätta
sitt nöjesliv. Stockholm bör därför få avsked som huvudstad
och regeringens säte förläggas till Läckö eller Karlsborg. Då
skulle Västergötland få den ställning det fordom hade, vilket
helt skulle bli till gagn för både landskapet och riket”.
Noterbart i matrikeln är fem
bröder Lindholm, Levin Törnblad som skulle efterföljas i prästämbetet av både son och sonson,
Anders Fogelqvist som finns
avbildad med sina båda söner,
Axel Dahlgren som var född på
Vänersnäs och där hans far och
farfar hade varit kyrkoherdar (om
rävjägaren Dahlgren se ovan).
Här finns även psalmdiktaren
och kyrkoherden i Gökhem Axel
Levin Törnblad
Fredrik Runstedt som också i
samband med reformationsjubileet hade blivit Teologie doktor. Innebörden i hans psalm (nr. 401 i vår nuvarande psalmbok) har nog många av de i artikeln nämnda prästerna känt
och förstått: ”Så skön en väg ej finns på jord som den vi fått
att vandra till samme Herres hus och bord. Där gläds vi med
varandra att vi här på jorden bo som syskon uti samma tro
och sedan evigt vara i Herrens tempel klara.”
Johnny Hagberg
Porträttmatriklar för hela Svenska kyrkan utgavs 1926 och
1939.
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Skara stiftshistoriska
sällskap
kallar till jubileumsårsmöte
i Varnhem
lördagen den 21 april 2012
med följande innehåll
9.30

Andakt i klosterkyrkan
Komminister Markus Hagberg

10.00-10.30

Förmiddagskaffe i Varnhemsgården

10.30-11.15

Skara stifthistoriska sällskap
20 år. Tillbakablick och
framtidsvision, Johnny Hagbeg
Presentatoin av den nya boken
om Skara stifts kyrkor, utgåvan
av Peringskiölds Monumenta samt övrig nyutkommen litteratur.

11.15-11.50

Årsmötesförhandlingar

12.00

Lunch

13.00

Den herrnhutiska sångskatten i ord och ton. Fil. dr Christina Ekström, Fristad.

15.00

Avslutning

Kostnad 150 kr
Anmälan senast den 14 april till Skara stiftshistoriska sällskap
Vänligen meddela ev. specialkost eller allergi.
c/o Lennart Nordquist
Bockasjögatan 5 B, 504 30 Borås
Tel. 033-10 29 25 eller e-post bockasjo5b@telia.com
eller
Margareta Jansson
Skaraborgsgatan 29 B, 532 30 Skara
Tel. 0511-137 46 eller e-post margareta_jansson@bredband.net

14

Christina Ekström med
musikervänner presenterar i ord
och ton: Skönhet och känsla,
Brödrakyrkans musikliv under
1700-talet i fokus.

Peringskiölds verk utges

Vid Skara stiftshistoriska sällskaps årsmöte i Varnhem den
21 april kommer fil. dr. Christina Ekström tillsammans med
musikervänner att belysa brödrakyrkans musikliv i ord och
ton. Tidsmässigt ligger tonvikten vid 1700-talet, det sekel då
brödrakyrkan formerades och etablerades. Geografiskt utgår
perspektivet från Sverige men utblickar görs mot Danmark,
Tyskland och USA.
Utgångspunkt är Ekströms doktorsavhandling Gör dig en
sång uti mitt bröst, Musikalisk gestaltning i ljuset av herrnhutisk
tradition (2007) samt hennes fortsatta forskning som företrädesvis omfattar studier av känslokulturen i denna fromhetstradition. I programmet uppmärksammar hon musiklivets intima koppling till det mest centrala i läran: hjärtats relation till
Jesus. Tillsammans med ensemblen ger hon också smakprov
på uttalade ideal för musikalisk praktik i ett urval av kompositioner från brödrakyrkans arkiv i Stockholm och Herrnhut.
Sammantaget kommer föredraget-konserten att lyfta fram
det som har visat sig vara nyckelbegrepp för såväl musikliv
som fromhetsliv: skönhet och känsla.

Marie Agnes von Zinzendorf (1735-1784), dotter till Nicolaus
och Erdmuthe von Zinzendorf. Oljemålning av Valentin Haidt.

Föreningen för Västgötalitteratur

50 år
1962 - 2012
Jubileumsdag, Årsmöte och Middag
lördagen den 31/3 kl. 10.00 - 14. 00
Kurorten Mösseberg, Falköping
Anmälan till Skattmästaren Sven-Olof Ask
sven-olof.ask@tele2.se eller telefon kvällstid 0511-165 40
senst sönadag den 25/3

I många västgötska hembygdsböcker återfinns teckningar
av 1600-talets västgötska kyrkor. De är hämtade ur Peringskiölds Monumenta. Uteslutande är de återgivna i svartvitt.
Tanken på att utge Peringskiölds arbete i sin helhet uppstod
redan i samband med hans död 1720 då verket hamnade på
Antikvitetsarkivet men det hela föll på dess omfattning och
dithörande kostnader.
Vid ett besök på Kungliga biblioteket 2005 fick Föreningen för Västgötalitteraturs styrelse se volymen F.h.9 där det
västgötska materialet finns samlat. Upplevelsen att se de vackra kyrkorna här i färg, inspirerade styrelsen till ett beslut om
en faksimilutgåva av volymen. Självfallet skulle denna vara en
kommenterad utgåva och för detta ändamål kontrakterades
fil dr Benny Jacobsson, Uppsala, som sedan dess arbetat med
översättning och kommentarer till utgåvan.
Peringskiölds verk är imponerande i sin helhet. Det ligger
ett stort värde i att många västgötska kyrkor nu presenteras
vilket innebär att vi ser hur dessa såg ut vid andra delen av
1600-talet. Många av kyrkorna revs senare eller har under
årens lopp förändrats väsentligt.
Då även vapensköldar och runstenar finns med i teckningarna ger detta oss en ganska fullödig bild av vad som fanns
samlat i socknen vid tiden för dess avritning. Vad gäller vapensköldarna är många av dessa sedan länge förkomna eller
förstörda.
Utgåvan kommer att presenteras vid Föreningen för Västgötalitteraturs årsmöte i Falköping den 31/3 och även på
Skara stiftshistoriska sällskapas årsmöte den 21/4. Utgåvan
ingår i sällskapets skriftserie som nr. 66. Beställning av boken
kan göras till Johnny Hagberg.
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Verksamhetsberättelse för Skara stiftshistoriska sällskap år 2011
Sällskapets styrelse kan i all ödmjukhet och i stor tacksamhet
notera att ännu ett år - det tjugonde verksamhetsåret sedan
Skara stiftshistoriska sällskap grundades 1992 - har gått till
ända och nu kan bli föremål för en redogörelse. Året 2011
måste, enligt styrelsens bedömning, betraktas som ännu ett för
sällskapet lyckosamt år. Intresset för kyrkohistoriska studier
och forskning rörande Skara stift - som sällskapet har som
sitt ändamål att väcka, främja och understödja - måste sägas
vara påtagligt. Styrelsen kan glädjas åt att dess strävan har rönt
gensvar och att sällskapet har god renommé i vida kretsar.
Medlemmar och andra personer inom stiftet och även utanför dess gränser har visat ett påfallande intresse för sällskapets
verksamhet och utgåvor. Tillströmningen av nya medlemmar
har glädjande nog fortsatt. Sällskapet har för sin bokutgivning
fått ta emot generösa anslag från olika fonder och stiftelser,
vilket styrelsen finner mycket glädjande.
Styrelsen har sedan årsmötet den 21 maj haft följande sammansättning:
Johnny Hagberg, ordförande;
Lena Maria Olsson, vice ordförande;
Nils Hjertén, Lisbeth Sjöberg och Lennart Nordquist,
ordinarie ledamöter;
Bengt P. Gustafsson, Markus Hagberg och Helena
Långström Schön ersättare.
Vid årsmötet avgick Bengt Fåglefelt ur styrelsen och Helena
Långström Schön nyvaldes. Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet den 21 maj omvaldes Lennart Nordquist till sekreterare och Lisbeth Sjöberg blev ny vice sekreterare.
Margareta Jansson omvaldes till kassaförvaltare och ansvarig för
medlemsregistret. Som webbmaster för sällskapets hemsida på Internet omvaldes Helena Långström Schön.
För översättning av Brynolf Algotssons samtliga officier har
även detta år fil. dr Elisabet Göransson, Lund, anlitats för viss
tid.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden: den 7 februari, den 4 april, den 21 maj (konstituerande), den 29 augusti och den 28 november. Det konstituerande sammanträdet hölls i Varnhem, medan övriga sammanträden har hållits i
Skara, på stiftskansliet.
Revisorer. I och med sällskapets årsmöte lämnade revisor
Gösta Karlsson på egen begäran sitt uppdrag som revisor. Årsmötet beslöt då att omvälja kamrer Ingmar Andhill och nyvälja revisor Gunnar Wilsson som ordinarie revisorer, samt att
omvälja kamrer Eva Hermansson och nyvälja kyrkokamrer
Lars Berg som ersättare.
Valberedning. Då prosten Bengt Larsson begärt att få lämna uppdraget som sammankallande i valberedningen, beslöt
årsmötet att sällskapets valberedning skulle ha följande sammansättning: prosten Jan Kesker, sammankallande, kontraktsprosten Carl Sjögren och socionom Anita Hammar ledamöter. Styrelsen har därutöver tillsatt prosten Nils Hjertén som
representant i valberedningen.
Arbetsgruppen för herdaminne och prästminnesteckningar. Styrelsen beslöt vid sitt konstituerande sammanträde
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att arbetsgruppen oförändrat skulle bestå av kyrkoherde KarlErik Tysk med prostarna Nils Hjertén och Lennart Nordquist
som resurspersoner.
Sällskapets årsmöte hölls lördagen den 21 maj, och det
var även denna gång förlagt till Varnhem. Det inleddes i klosterkyrkan med morgonandakt av komminister Markus Hagberg. Föreläsningar och förhandlingar hölls i Varnhemsgården. Årsmötet utformades som ett Seminarium kring sällskapets
bokutgivning. Vet. med. dr h.c. Pelle Räf föreläste om Sylvester
Phrygius (1572-1628), ”mäster för alla prester”. Adjunkt Märta
Bodin hade som ämne Hur missionsarbetet har gestaltat sig i
Skara stift under drygt 100 år. En bildvisning med kommentarer gavs av fotografen Sture Björnson om Skara stifts kyrkor.
På närvarolistan vid årsmötesförhandlingarna hade 34 personer antecknat sig, men det verkliga antalet deltagare i mötet
var betydligt större.
Sällskapets bokutgivning. Under år 2011 har tillkommit
åtta nya publikationer i skriftserien, nämligen
Nr 58
Markus Hagberg (red.): Varnhems kloster före Birger
jarl. Om klostrets rottrådar i tiden;
Nr 59
Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska Riket 1832. Faksimiltryck med kommentarer;
Nr 60
Per-Axel Wiktorsson (utgivare): Äldre
Västgötalagen och dess bilagor, del I och II;
Nr 61
Led, milda ljus. Erland Olsson berättar om sitt liv;
Nr 62
Ann-Marie Nilsson: Sånger till fyra kyrkofester i
Skara stift;
Nr 63
Torgil Hallböök: Hospitaler i Skara stift;
Nr 64
Breviarium Scarense 1498. I Faksimil.
Nr 65
Roland Rahn: Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor.
Nr 60 är utgiven av Föreningen för Västgötalitteratur genom
Per-Axel Wiktorsson, och Nr 61 är nr 1 i Gotlands kyrkohistoriska sällskaps skriftserie.
Medlemmar. Tillströmningen av medlemmar i sällskapet
har även under detta år varit synnerligen god. Vid årets utgång hade sällskapet 994 medlemmar, av vilka 148 är ständiga
medlemmar. Under året tillkom 107 nya medlemmar, och
12 personer i medlemskadern avled. Sällskapet har 7 hedersmedlemmar och räknar även in 15 teologie studerande i sin
skara. Anmärkningsvärt är att medlemmarna fördelar sig över
landet och att stiftshistoriskt intresserade utanför stiftets, ja, till
och med utanför vårt lands, gränser anmäler sig till sällskapet.
Sällskapets medlemsblad med ordföranden Johnny Hagberg som ansvarig utgivare har under året utkommit med fyra
nummer med ett omfång på 20 sidor. Styrelsen kan tacksamt
notera att ett stort antal personer generöst medverkat med
artiklar och andra bidrag.
Sällskapets hemsida på Internet med Helena Långström
Schön som webbmaster har uppenbarligen haft många besökare. Den utgör en viktig kontaktyta till de vitt utspridda
medlemmarna. Den är en god möjlighet att beställa böcker
och anmäla medlemskap.

Relationen till Stiftshistoriskt Forum. Genom att sällskapets vice ordförande Lena Maria Olsson ingår i Stiftshistoriskt Forums ledningsgrupp har styrelsen tillgång till fortlöpande information. Hon hade även inbjudit ledningsgruppen att hålla sammanträde i Borås den 3 november. Årets
stiftshistoriska symposium anordnades av Strängnäs-sällskapet
den 6-7 april och var förlagt till Eskilstuna. Från vårt sällskap
deltog ordföranden Johnny Hagberg, vice ordföranden Lena
Maria Olsson, Nils Hjertén, Bengt Fåglefelt och sekreteraren
Lennart Nordquist. Symposiet bjöd på ett antal intressanta
föreläsningar, rundvandringar och gudstjänster. Som vanligt
blev det ett rikt utbyte av erfarenheter och idéer mellan de
olika sällskapen.

Västgötalitteratur, vilket kunnat resultera i intressanta och
värdefulla projekt.
Skara den 30 januari 2012
Johnny Hagberg
ordförande

Lena Maria Olsson
vice ordförande

Nils Hjertén

Lisbeth Sjöberg

Lennart Nordquist

Helena Långström Schön

Bengt P. Gustafsson

Markus Hagberg

Representation. Ordföranden deltog i ett av Kungl. biblioteket anordnat seminarium i Stockholm kring Äldre Västgötalagen den 1 oktober. Sekreteraren gästade Göteborgs
stiftshistoriska sällskaps höstmöte den 8 oktober i Torestorp.
Vidare deltog han i årets Åskloster-seminarium, anordnat den
24 oktober av medeltidskommittén vid Göteborgs universitet, samt i en releasefest på stiftsbiblioteket i Skara den 25
oktober, då professor Jan Svanberg presenterade boken Västergötlands medeltida stenskulptur.
Samarbete med Vatikanarkivet. Ordföranden har haft
fortlöpande kontakt med den påvlige nuntien för Norden,
ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, för planerad utgivning av
Ernhoffers katekes och Lars Skyttes levnadsminnen.
Bokmässan.Vid årets bokmässa i Göteborg den 22-25 september disponerade sällskapet i likhet med tidigare år en
monter tillsammans med Västergötlands fornminnesförening
och Missalestiftelsen. Den bemannades beredvilligt av medlemmar, som på detta vis gjorde en god insats. Det är styrelsens mening att sällskapet vid den synnerligen uppmärksammade bokmässan har en betydelsefull social kontaktyta.
Under dagarna såldes 125 böcker, och 34 nya medlemmar
kunde antecknas.
Ekonomi. Den ekonomiska årsrapportens resultaträkning
visar att sällskapet haft intäkter på drygt 779 000 kr. och kostnader på drygt 753 000 kr., vilket betyder att årets resultat
blir cirka 24.000 kr. Tillgångarna uppgick vid årets slut till
cirka 530.000 kr. Huvudparten härav utgjordes av medel anslagna till bokutgivning.
Under året har sällskapet erhållit generösa anslag och gåvor,
huvudsakligen för sin bokutgivning, på sammanlagt 533.250
kronor. Nämnas bör ett verksamhetsbidrag från Skara stift på
10.000 kr. Anslagsgivare i övrigt har varit Västergötlands Fornminnesförening, Grevillis fond, Birgittaföreningen, Samfundet Pro
Fide et Christianismo, Torsten Söderbergs stiftelse, Gustav VI Adolfs
kulturfond och Segelbergska stiftelsen.
Styrelsen vill gärna framhålla att kassaförvaltaren Margareta Jansson varit till stort gagn i sällskapets tjänst genom sin
mycket noggranna bokföring och sin omsorg om medlemsregistret. För detta hängivna arbete vill styrelsen i djup tacksamhet ge henne en särskild eloge.
Tack. Styrelsen vill till sist uttrycka Skara stiftshistoriska sällskaps djupt kända tack för alla välvilliga ekonomiska bidrag
som kommit sällskapet till del. Utan dem skulle det inte ha
varit möjligt att bedriva en så omfattande verksamhet. Styrelsen vill även betyga sitt tack för det goda samarbetet med
Skara stift, liksom med Missalestiftelsen och Föreningen för

Per-Axel Wiktorsson
gratuleras
Vår Hedersledamot professor Per-Axel Wiktorsson har
av Konungen blivit tilldelad Hans Majestät Konungens
Medalj av 8:e storleken och i högblått band för sina insatser
för det äldre svenska språket.
Skara stiftshistoriska sällskap gratulerar till denna
höga utnämning

Skara stifts
kyrkor
Vid årsmötet den 21 april
kommer boken över Skara
stifts kyrkor att presenteras.
Fotograf är Sture Björnson
från Alingsås och texterna har
skrivits av antikvarie Robin
Gullbrandsson. Det blir en
totalinventering vilket inte
har gjorts sedan början av
1950-talet då Skara stift i ord
och bild utkom.Björnson har tillryggalagt 1.200 mil i stiftet
för att dokumentera detta levande arv.
Ovanstående bild är från Grude kyrka i vinterdräkt.
Boken är en samproduktion mellan Skara stift och Skara
stiftshistoriska sällskap och kommer att omfatta ca 400 sidor.
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En ny Matrikel för Skara stiftshistoriska
sällskap blir klar under våren.
Vill du beställa denna så hör av dig till
Margareta Jansson 0511-137 46 eller
e-post margareta_jansson@bredband.net
Matrikel kostar 20 kr vilket är portokostnad.
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NYA MEDLEMMAR
Berndt E. Ahlqwist*
Christer Alvarsson*
Sven Bild
Erik Claeson
Carolina Davidsson
Tore Elofsson
Bengt Eriksson
Kerstin Falk
Ingrid Fürstenbach
Ingvar Glad
Henrik Glamsjö
Olle Gren
Rickard Grügiel
Kjell Gustafsson
Eva Harrsjö
Charlotta & Tomas
Harrsjö Grahn
Anna-Maria G Hultquist
Margareta Hyltegren
Pontus Håkansson
Per Jonstoij
Mattias Kareliusson
Niklas Krantz
Maj & Stig Lönnerud
Andreas Nordquist
Cecilia Nordquist
Margit Nordquist
Maria Nordquist
Harry Nyberg
Carin Palmborg
Kristin Rundgren
Göte Siverbo
Niklas Strandberg
Fredric Svensäter
Sören Unge
Therése Wattskog
Elisabet & Jan Wennlert

GÖTEBORG
LIDKÖPING
NOSSEBRO
LUND
ULRICEHAMN
ONSALA
FLOBY
VISBY
STOCKHOLM
SKIVE/Danmark
ÖREBRO
SKÖVDE
ÖJABY
VÄNERSBORG
KLINTEHAMN

Christer Westerdahl

GÖTENE

KLINTEHAMN
EKSJÖ
GÖTEBORG
GÖTEBORG
TVÄRRED
SKARA/LINKÖPING
HISINGS KÄRRA
KÄLLBY
GÖTEBORG
VÄXJÖ
BORÅS
MALMÖ
UPPSALA
MARIESTAD
HJO
GÖTEBORG
VÄNERSBORG
BORÅS
KUMLA
VISBY
KLINTEHAMN

Sällskapet har nu 1002 medlemmar.
*= Ständig medlem

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

Skara Stiftshistoriska Sällskap

Hemsida: www.skarastiftshistoriska.nu
Stiftshistoriska sällskapets böcker kan beställas
hos Johnny Hagberg, Prästgården 531 94 Järpås.
Tel & Fax: 0510-910 16, 070-550 00 98
E-post: jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se
Styrelse
Ordf. Johnny Hagberg, Järpås
Vice ordf. Lena Maria Olsson,Vänga
Sekr. Lennart Nordquist, Borås
Kassaförvaltare Margareta Jansson, Skara
Nils Hjertén,Vänersborg
Lisbeth Sjöberg, Karlsborg
Markus Hagberg, Skara
Bengt P. Gustafsson, Göteborg
Helena Långström Schön, Skara

Redaktör för medlemsbladet:
Johnny Hagberg.
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