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Suntaks gamla kyrka

Foto: Sture Björnson

Suntaks gamla kyrka är en av dem som Riksantikvarieämbe-
tet äger och förvaltar. 1902 byggdes i församlingen en ny kyr-
ka och den gamla dömdes ut. Som väl var revs den inte utan 
kvarstod orörd tills den på 1940-talet skänktes till Kungliga 
Vitterhetsakademien som såg till att den bevarades musealt. 

Kyrkan är en av landets bäst bevarade exempel på en ro-
mansk absidkyrka. En dendrokronologisk undersökning visar 
att kyrkan byggdes kring 1140. Interiören är idag ett gott ex-
empel på hur ett kyrkorum tedde sig och såg ut på 1700-talet. 
Alla träytor är vackert nötta av generationers kyrkbesökare. 
Väggar och tak är dekorerade av klockaren och självlärde må-
laren Anders Wetterlind 1769. 

In mot koret är den ursprungliga triumfbågen bevarad 
intakt. Korvalvet har fragmentariska målningar av mäster 

Amunds skola från 1400-talets slut. 
I Suntaks gamla kyrka har en gång stått Sveriges förmod-

ligen äldsta möbel, en biskopsstol som idag fi nns på Väster-
götlands museum. Korstolen som är romansk med häst- eller 
varghuvud är daterad till 1100-talet

Namnet Suntak ingår i en koncentrerad namngrupp kring 
Tidaholmstrakten där övriga är Ettak, Vättak, Baltak och 
Kvättak. Den allmänna - och rimliga - uppfattningen är att 
Baltak, Suntak etc. innehåller en form av ordet teg med en 
särskild ljud- och formutveckling.

I Svenskt ortnamnslexikon (2003), sägs utan reservationer att 
efterleden innehåller ordet teg. Om förleden sägs att den kan 
innehålla ett mansnamn (fornsvenskt) Sunte men också att 
man övervägt ordet sund i betydelsen 'smal sankmark'.
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I Skara stift fi nns hundratals kyrkogårdar och begravnings-
platser. Tillsammans utgör de ett kulturarv av stort värde. Den 
kyrkliga, kristna kulturhistorien tillhör oss alla och enligt kul-
turminneslagen skall våra kyrkogårdar och begravningsplatser 
vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 
minskar. Vi har därför ett ansvar att förvalta och vårda detta 
kulturarv för att låta kommande generationer få ta del av det. 
Dessa heliga rum har formats och omformats under en lång 
tid utifrån olika tiders ideal, mode och idéer. Också i utform-
ningen av gravvårdarna kan impulser från olika tiders stilideal 
och konstinriktningar spåras. Under början av 1800-talet, 
när Napoleon regerade i Europa, lyftes särskilt den romerska 
kejsartidens stilideal fram och den konsthistoriska riktningen 
kallas empir eller nyklassicism. I Sverige är riktningen också 
känd under namnet Karl Johanstil. Kännetecken för denna 
stil på kyrkogårdarna är urnor, pelare och facklor.

I samband med den kulturhistoriska inventering av Sex-
drega pastorat som nu pågår upptäcktes en gravvård med 
medaljongen Natten. Gravvården hade rensats bort från kyr-
kogården men räddats undan förgängelsen av någon kultur-
historiskt intresserad person och står nu lutad mot kyrko-
gårdsmuren i Sexdrega. 

Bland de mer konsthistoriskt intressanta gravvårdsdekora-
tionerna är de nyklassicistiska medaljongerna av porslinsbi-
scuit, företrädesvis från 1800-talets andra hälft. Det vanligaste 
motivet på de västsvenska kyrkogårdarna är Natten som ut-
görs av en ängel med två små barn i sin famn. Motivet skapa-
des av skulptören Bertel Thorvaldsen i Rom 1815. 

Thorvaldsen föddes 1770 i Köpenhamn och var son till en 

isländsk far och en jylländsk mor. Fadern var bildhuggare vid 
ett skeppsbyggeri. Bertel fi ck en bristfällig skolutbildning och 
kom, endast tio år gammal, in på konstakademien i Köpen-
hamn. Han vann fl era pris och erhöll på 1790-talet den stora 
medaljen som gav honom rätt till akademins resestipendium 
till Rom. År 1796 fi ck han följa med ett örlogsfartyg till Nea-
pel. Året därpå kom han till Rom. Dagen betecknade han 
själv som sin ”andliga födelsedag”. Under den första tiden i 
Italien gjorde han kopior efter antika förebilder. Han häm-
tade inspiration av sin lärare Georg Zoëga och Asmus Jakob 
Carstens. I mars 1803 tänkte Bertel Thorvaldsen återvända 
hem till Danmark men fi ck ett besök som kom att ändra hans 
planer. Sir Thomas Hope kom från England till Bertels ateljé 
och lät beställa en marmorstaty som han betalade i förskott. 
Det gav Bertel möjlighet att stanna i Rom. Han fi ck fl er be-
ställningar och räknades snart som en av de främsta skulptö-
rerna. Thorvaldsen valdes in i Köpenhamns akademi och blev 
samtidigt utnämnd till professor vid modellskolan där. Men 
han valde att stanna i Rom där han kom att tillbringa mer-
parten av sitt liv. Men 1818 var han ett år i Danmark. Det var 
inledningen på en ny period i hans konstnärsliv. Han lät där-
efter elever utföra arbeten efter hans egna skisser. 1820 var ett 
fyrtiotal bildhuggare och konstnärer sysselsatta i Thorvaldsens 
ateljéer. Han gjorde endast korrigeringar och efterarbeten på 
marmorskulpturerna innan de lämnades till köparna. Först 
1838, som 68-åring, återvände han till Köpenhamn. 

Motivet Natten utgörs av nattens gudinna, som genom det 
dunkla himlavalvet sakta sänker sig ned mot jorden. Hennes 
huvud är sänkt och ögon är slutna. Hennes fl ykt är tyst lik-
som nattens fågel, ugglan, som är hennes följeslagare. I fam-
nen bär hon tvillingbarnen Sömnen och Döden. I hennes hår, 
under huvudduken runt pannan, ses vallmons sömngivande 
frökapslar. Vallmons artnamn somniferum kommer av latinets 
somnus, sömn och ferre, bära och betyder sömnbringande. 

Under 1800-talet plockades gärna stildrag och motiv upp 
från antiken. Vallmon har kopplats samman med fl era olika 
gudar under antiken; Afrodite, Hera, Demeter och Morfeus, 
son till sömnens gud, Hypnos. Vallmon sades förena så dia-
metrala motsatser som liv och död, himmel och helvete. Vall-
mons symboliska innebörd var att livet är illusoriskt, att det 
var av vikt att leva ett rättmätigt liv och att inte låta sig förle-
das av kortlivad yttre skönhet. 

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) har förmodligen hämtat 
inspiration till verket från Annibale Carracius (1560-1609) 
vars målning i Pallazzo Farnese i Rom utgörs av en ängel 
med utbredda vingar omgiven av ett mörkt landskap. I ytter-
ligare en version utförd av Fransesco Bartolozzos 1764 fl yger 
Nattens gudinna mer än hon svävar. En intressant iakttagelse 
är att medaljongen med motivet Natten på fl era gravvårdar 
medvetet monterats vriden en kvarts varv. Intrycket blir då 
att hon fl yger upp till himlen med barnen i famnen. Kanske 
har man velat tolka motivet på så sätt att barn hämtades hem 
efter döden.

Medaljongerna som ritades av Thorvaldsen under åren 
1815-1829 varierar i storlek. De kunde beställas i fem olika 
storlekar från 10 till 34 cm i diameter. Porslinsmedaljongerna 

Opiumvallmo, facklor och änglar - nyklassicism på kyrkogården
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innefattades i granit eller marmorstenar. De första tillverkades 
av Den kongelige Porcelainsfabrik i Köpenhamn och senare 
av Bing & Gröndahl. År 1868 togs tillverkningen över av 
Gustafsbergs porslinsfabrik. Natten var det vanligast förekom-
mande motivet. Särskilt populärt var motivet under en tids-
period om 30 år, från 1850 till 1880. Efterfrågan kulminerade 
emellertid på 1870-talet. 

Ett annat motiv på Thorvaldsens medaljonger är Dagen som 
han skapade 1815 som en pendang till Natten. Dagen utstrå-
lar glädje där hon fl yger fram med ljusets genius vid hennes 
skuldra som lyfter en brinnande fackla, livets symbol. Dagen 
sprider ut morgonrodnadens nyutsprungna rosor över jor-
den. Ytterligare en porslinsmedaljong, Julglädje i himmeln, har 
till upphovsman Bertel Thorvaldsen. Medaljongen föreställer 
tre änglar som under julnatten svävar under stjärnorna. De 
sjunger lovsånger över att Frälsaren är kommen. Två håller i 
notbladen och en spelar harpa. I en ring omkring dem dansar 
och musicerar småänglar. Två år efter motivets tillkomst dog 
Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsens mest kända verk, Den upp-
ståndne Kristus, står i Vår Frukyrkan i Köpenhamn men kan 
också beskådas i Alingsås landskyrka. Thorvaldsen gravsattes 
först i Vår Frukyrkan men 1848 överfördes hans kista till en 
gravkammare inne på gården i det då färdigbyggda Thorvald-
senmuseet. 

Efter hans död 1844 kom biscuit-tillverkningen igång på 
allvar. Det var unga konstakademielever som svarade för 
kopieringen av hans verk. För kopiering fordrades tillstånd 
från Thorvaldsenmuseet. Det var emellertid inte alltid som 
man var så noga med sådana tillstånd. Om man studerar de 
nämnda medaljongerna återfi nns fl era detaljer som inte stäm-
mer överens. De är inte alltid exakt lika. Mest populära tycks 
medaljongerna ha varit under tiden 1850-1880. Få medal-
jonger kom att pryda yngre gravvårdar. Enligt en äldre in-
ventering, utförd av Ingemar Gustafsson och redovisad i De 
vita medaljongerna, 1997, har ingen medaljong monterats ef-
ter 1900. Thorvaldsens verk var således på modet under en 
begränsad tid under andra hälften av 1800-talet. Tyvärr har 
många medaljonger försvunnit från kyrkogårdarna i stiftet. 
Spåren i form av runda, tomma inhuggningar i gravvårdar av 
olika form och stil visar att medaljongerna antingen skadats 
och fallit ur sin inramning eller bänts loss. 

Ritwa Herjulfsdotter
www.landskapsarv.se

En kyrklig sed som pågick långt efter det att reformationens 
idéer införts i vårt land var den att på våren gå ut på åkrarna 
och välsigna sådden. Dessa roggations- (efter latinets ord för 
bön, rogatio) eller gångedagar innebar procession, vigvatten 
och rökelse. Självklart var bönen för sådden och den kom-
mande skörden central. Den stora gångedagen inföll på S:t 
Markus dag den 25 april, de mindre på vardagarna mellan 
bönsöndagen och Kristi himmelsfärds dag. Under medelti-
den var de jämställda med kyrkoårets stora festdagar. Gång-
edagarna påbjöds ännu efter reformationens genomförande 
i Laurentius Petri Kyrkoordning 1571 och avskaffades först 
1772. I Skara stift återupptogs seden i Ryda pastorat under 
dåvarande kyrkoherden Sven Esselius (kyrkoherde i Ryda 
1988-2000), och under några år genomfördes regelbundet 
gångedagar – enligt vad som har berättats skall skörden också 
ha blivit bättre på dessa åkrar… 

I samband med processionerna kunde även apostlabilder 
bäras omkring. Denna sed är känd från många håll i vårt land. 
I Norra Björke bar man exempelvis omkring en träskulptur 
av aposteln Bartolomeus, kanske han även bars utomhus i 
samband med Bartelsmäss den 24 augusti.

I Norra Vånga fanns en känd träskulptur som har fått nam-
net Kornguden från Vånga. Det äldsta belägget för detta namn 
och bruk stammar från 1700-talet och anger att en Vångabo, 
som blivit instämd till tinget, uteblev därför att han under 
två dagar var ute och bar Kornguden (C-M Bergstrand. Brott 
och straff i 1700-talets Västergötland, 1972, s. 18). Träskulpturen 
som är hela 189 cm är från 1200-talet. Dokumentation kring 
denna fi nns i Olof Henricsons bok Stora Vånga (1978); Väster-
götlands Forminnesförenings Tidskrift 1983-84 där Jan Svanberg 
utreder ämnet; i Claes Thelianders Det Medeltida Västergötland 
(2004); i Carl Henrik Martlings bok En svensk helgonkrönika 
(2001). De fl esta av uppgifterna i denna artikel är hämtade 
från dessa skrifter.

Först kan konstateras att frågan vem kornguden i Vånga 
föreställer, det är ganska komplicerat att fastställa. Helgon-
bilden har funnits i Vånga gamla kyrka. När denna revs 1876 
skänktes apostlabilden till museet i Skara. 

Kornguden från Vånga
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Vem föreställer skulpturen? Olof Henricson lutar åt S:t 
Olof. Förmodligen är detta inte riktigt. Snarare kanske S:t 
Petrus eller S:t Paulus. Jan Svanberg anger i sin utredning att 
det förmodligen är Petrus som är avbildad. Svanberg skriver: 
”Vångaapostelns fylligare ansikte, tvärklippta skägg (till skill-
nad från Paulus´spetsigare) och krans av lockar kring panna 
och huvud överensstämmer istället med den ansiktstyp som 
brukar utmärka bilder av Petrus.”     

Hur gick det till när kornguden fi ck komma ut och lufta 
sig? Efter vårsådden hämtade man bilden i Vånga kyrka och 
bar den över åkrarna. ”Kornguden måste man tillbedja sta-
digt och allvarligt, om man skulle få regn i torra somrar” hette 
det i bygden ännu på 1800-talet. Tydligen var prästerna med 
på noterna och protesterade inte mot bruket. När det gäller 
livets nödtorft och uppehälle har man i alla tider sökt säkerhet 
också i det som vi i dag kallar vidskepelse. En dramatisk epi-
sod är bevarad. Under det svåra missväxtåret 1826 kunde inte 
ens kornguden i Vånga se till att säden växte. Vångabönderna 
menade att han inte hade fyllt sin del av det oskrivna avta-
let dem emellan. De blev så förbittrade på trägestalten att de 
hämtade den och slog av näsan och högerarmen på honom. 
Den som stod för misshandeln av kornguden skall ha varit 
byns ålderman, Hans i Kartagården 

Det fi nns även en annan version av händelsen. En bonde 
lär med förtrytelse ha sett att grannens havre växte högre 
än hans egen, i sin ilska gick han till kyrkan och hämtade 
kornguden. Han bar ut bilden på åkern och pekade på hav-
restråna. ”Tycker du detta är havre”, frågade han upprört och 
slog kornguden ”så te den grad så bå näsa å arma geck å´n”, 
berättas det. Men om skörden blev god lär kornguden ha fått 
både en smörgås och en sup.

När de bar in honom på höstsidan, då kunde han vara rätt 
så skamfi lad, för det var många, som använde honom den 
sommaren. Men innan gubbarna bar ut honom igen nästa 
vår, såg de allt till att korn guden blev ordentligt reparerad 
och uppsnyggad.

Den längsta färden som kornguden har fått vara med om 
var längre än till åkrarna runt Norra Vånga. 1968 fi ck han fara 
ända till Paris och ställas ut i Louvren. Konstkännare beskri-
ver nämligen träskulpturen som ”en av de konstnärligt mest 
betydande som bevarats i Sverige från 1200-talet”.

Johnny Hagberg

I Ryda församling hölls Gångedagar under kyrkoherden 
Sven Esselius tid. Här följer den ordning som följdes vid dessa 
tillfällen.
 
BÖN VID GÅNGEDAG 
Himmelske Fader, skapare av himmel och jord, du som förser 
oss med idel goda gåvor, till dig kommer vi med våra böner 
denna gångedag.
– om välsignelse över dem som arbetar på åker och i ladugård 
ber vi dig Gud. /Svar: Herre hör vår bön. – för dem som 
konstruerar ändamålsenliga jordbruksmaskiner, att deras kun-
skap och erfarenhet får bli till nytta, ber vi dig Gud.
– för agronomerna och dem som utbildar och utbildas till 
vårt fosterlands försörjning, ber vi dig Gud. – för meteorolo-
gerna, att deras prognoser och råd blir visa och meningsfulla, 

ber vi dig Gud.
– för dem som är bekymrade för landsbygdens och jordbru-
kets framtid, ber vi dig Gud. – om trygghet, arbete och för-
sörjning till dem som tjänar för att mätta andra, ber vi dig 
Gud.
– om realistiska visioner grundade på det förvaltarskap du i 
skapelsen givit ditt folk., ber vi dig Gud. – om ny kunskap 
att producera och utveckla, att förvara och bevara, att trans-
portera och distribuera livsmedel till alla jordens folk, ber vi 
dig Gud.
– om vishet åt de förtroendemän som skall fatta beslut om 
vårt lands försörjning idag och för framtiden, ber vi dig Gud. 
– att vi måtte bli bevarade undan hagel och oväder, försur-
ning och övergödning, skadeangrepp och infl ation, ber vi dig 
Gud. – om hjälp att rätt bruka de gåvor, hjälpmedel och ma-
skiner, som du av nåd ger oss, ber vi dig Gud.
– att du ville sända nederbörd och värme i rätta delar, ber vi 
dig Gud. – att kornen får gro, spira och växa, mogna och bära 
riklig skörd, ber vi dig Gud. – att du ville höra våra böner när 
vi ropar till dig om välgång för landets näring, ber vi dig Gud.
Gud vår Skapare, välsigna jorden och allt som växer på den. 
lär folken att hejda miljöförstöringen och leva i samklang 
med hela skapelsen. Vi prisar dig för din godhet, att du ser till 
ditt folk med förbarmande och överfl ödande kraft. Dig vare 
lov utan ände i evigheters evighet. Amen.

BÖN VID BERÖKELSEN
(prästen beröker åkern gående i en cirkel symboliserande 
jordkretsen)
Herre, himmelens och jordens Skapare. Vi prisar dig för att 
du lovat att höra våra böner. Därför tackar vi dig att du tar 
emot detta offer av rökelse. Såsom den skira röken stiger mot 

Kyrkoherde Sven Esselius välsignar med rökelsekaret grödan i alla 
fyra väderstrecken.



5

himlen, så stiger nu våra böner från våra hjärtan i tro till ditt 
fadershjärta. Se i nåd till ditt folk. Herre, förbarma dig, Herre, 
låt väl gå. I Jesu namn. Amen.

BÖN VID BESTÄNKELSEN 
(bestänkelse åt de fyra väderstrecken)
Gud vår Fader, vi beder dig att du ville sända din välsignelse 
till årets skörd, i öster, väster, norr och söder, i Jesu namn. 
Amen.

ORDNING FÖR GUDSTJÄNST PÅ ÅKER 
Psalm 
Textläsningar (max. 3) 
Predikan
Psalm Bön vid berökelsen. 
Bön vid gångedag 
Litanian 
Bön vid bestänkelsen 
Fader vår 
Välsignelsen 
Psalm

År 1659, i Karl X Gustafs tid, förordnades domprostsonen 
från Skara, Johannes Lechander, till regementspastor vid Elfs-
borgs regemente.  Han hade prästvigts 1649 efter studier i 
Uppsala.  Som äldste predikant vid regementet förordnades 
han 1659 till regementspastor. Huvuddelen av regementet låg 
då i garnison i f d Ostpreussen där det kvarlämnades när Karl 
X Gustaf med huvuddelen av de svenska trupperna somma-
ren 1657 lämnade Polen för att gå mot Danmark och det 
berömda Tåget över Bält i början av 1658. Kriget i Polen 
hade börjat som ett svenskt angrepp och inledningsvis gi-
vit stora framgångar men efter något år hade vi dock endast 
ett antal  garnisoner kvar i  norr. Dessa var dock viktiga för 
att "hålla trycket uppe" och kontrollera utförseln av polska 
spannmålsprodukter över Weichseldeltat. Elfsborgarna sva-
rade för Marienburg, den gamla Tyska Ordens huvudborg. 
1659 anfölls Marienburg av polacker och trupper från staden 
Danzig. Efter två månaders offensivt försvar tvingades elfs-
borgana uppge Marienburg, men så tappert ansågs de av sina 
fi ender ha slagits att de fi ck behålla sina fanor och vapen och 
fara hem till Stockholm.

Magnus Gabriel de la Gardies ansvarslösa politik (han ledde 
Karl XI förmyndarregering) tvingade Sverige 1674 att del-
taga på Frankrikes sida i ett storkrig mot Holland och Bran-
denburg och ett antal tyska småstater. Den 29 maj 1674 kom 
order till regementet att överföra sin huvuddel till Tyskland. 
Elfsborgarna förlades tillsammans med värvade tyska förband 
i garnisoner i den svenska besittningen Bremen-Verden mel-
lan fl oderna Elbe och Weser nordväst om Hamburg. Hösten 
1675 anfaller biskopen av Münster och senare även dans-
karna. Den ena garnisonen efter den andra tvingas ge upp. 
Buxtehude måste kapitulera sedan både invånarna och den 
tyska delen av garnisonen gjort myteri. Men svenskarna har 
emellanåt framgång. Således tas ett stort byte när Freiburg 

stormas, ”vi plundrade bra och satte eld på husen ... och där-
med drogo vi vår väg hem till Stade igen med bra byte”, som 
det heter i en relation. 

1676 är ett av de tyngsta åren i Sveriges krigshistoria. Skåne 
översvämmas av danska trupper och först genom segern i 
slaget vid Lund den 4 december uppnår de svenska trup-
perna någon slags jämvikt.  Då hade redan Bremen-Verden 
gått förlorat. Stade, som där var huvudort, angrips i  juli 1676. 
Förråd fi nns för endast 14 dagar. Två  myterier i de tyska 
delarna av garnisonen måste slås ned. Även stadens befolk-
ning är upprorisk.  Den 2 augusti kapitulerar svenskarna men 
behöver inte gå i fångenskap utan tillåts den 25 oktober av-
resa från Travemünde till Livland. Elfsborgarna blir garnison 
i Riga och i Reval (våra dagars Tallinn). 1677 transporteras 
regementet tillbaka till Sverige men på så dåliga skepp att hela 
Ås kompani ”blefvo begrafne uti deras ärones säng sjöbotten 
emellan här och Riga” som överste Malcolm Hamilton skri-
ver om ett fasansfullt skeppsbrott. I mars samma år förenas de 
hemkomna knektarna med de regementskamrater som ligger 
i garnison i Halmstad. Samma år fi ck pastor Lechander på 
riksrådet Gustaf Horns kallelse fullmakt att vara kyrkoherde i 
Åsled. Horn nämner att Lechander under sin tjänst vid rege-
mentet ”många mödor utstått, såväl i det polska och danska, 
som nu i det tyska kriget”. 

Lechanders krigstjänst kan säkerligen ha varit hård och 
påfrestande – om än mer i garnisonstjänst än i större fält-
slag. Kanske bidrog händelserna under krigstjänsten till att 
Lechanders gärning på hemmaplan inte blev problemfri. Han 
avsattes från sin kyrkoherdetjänst 1686 sedan han från predik-
stolen sammanlyst sina grannar och låtit dem gå ed angående 
bortstulen ”gärdsle”. Redan följande år återfi ck han dock 
heder och ära och ämbete mot löfte att öva sig i predikande. 
Han dog i mars 1689 och blev begravd i kyrkans kor. Lech-
ander var med i den tid då Sverige stod på höjden som stor-
makt men förvisso mer i utkanten än i händelsernas centrum. 
Även han skrev dock blad i vårt lands och stifts historia och 
är värd att minnas för sin gärning, säkerligen minst lika slitsam 
som deras som vann de stora segrarna eller deltog i fantasieg-
gande händelser som Tåget över Bält!
 

Bengt P. Gustafsson

Fältprästen vid sidan av de stora 
händelserna
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Man kan berätta mycket om Heliga Birgitta, men jag har 
försökt att begränsa mig till den tid, då hon borde ha bott på 
Gälakvist tillsammans med kungafamiljen. En liten presenta-
tion av hennes liv kan kanske vara av intresse, så att vi vet, i 
vilken tid vi rör oss? 

Birgitta Birgersdotter föddes 1303 På Finsta gård - tror 
man. Det var bara så att hennes pappa, Birger Persson, inte 
var ägare till Finsta gård, när Birgitta föddes. Kanske föddes 
hon i Sköllnora eller Runby gård i Södra Uppland. Hennes 
pappa bytte bort Finsta 1296 och återköpte den först 1317. 
Man är inte heller säker på exakt vilket år Birgitta föddes. 
Födelseåret var oviktigt. Desto viktigare var dödsåret.  Birger 
Persson var en förmögen man. Han var medlem av riksrådet, 
arbetade med Upplandslagen, som stadfästes 1296, var lagman 
och ingick i Manus Erikssons förmyndarregering. 

Birgittas mamma, Ingeborg Bengtsdotter, kom också 
från en förnäm släkt. Hon tillhörde lagmansgrenen inom 
kungadynastin, Folkungaätten eller Bjälboätten, som rege-
rade Sverige sedan 1250, då Birger Jarls son Valdemar blev 
kung. Innan Birgitta föddes, var hennes mamma med om ett 
skeppsbrott och räddades av hertig Erik, kungens bror. Dagen 
efter skeppsbrottet fi ck Birgittas mamma en uppenbarelse, 
som löd: ”Du har blivit räddad för det godas skull, som du 
bär i ditt sköte. Uppfostra det därför i kärlek till Gud, ty det 
är dig givet av Gud.” 

Birgitta blev moderlös 1314 och kom att uppfostras hos sin 

moster på Aspanäs i Östergötland. Mostern Katarina Bengts-
dotter var gift med Knut Jonsson, som var lagman i Öster-
götland. Birgitta kom alltså att lära sig läsa, skriva och få en 
inblick i juridiken. 

Upplandslagen gav kvinnan en mycket starkare ställning än 
Östgöta- och Närkelagarna. Birgittas pappas första fru, var 
dotter till en ordensriddare och hennes faster var ingen min-
dre än Ingrid av Skänninge, som grundade dominikanklostret 
där. Hon dog 1282. Birgitta hade alltså inom släkten - även 
på nära håll - starkt påbrå inom religion och politik. 1315 
eller 1316 ingick Birgitta äktenskap med den 5 år äldre Ulf 
Gudmarsson, som blev lagman över Närke. Mellan 1319 och 
slutet av 1330-talet föddes i äktenskapet 8 barn, 4 fl ickor och 
4 pojkar. 

Vad gjorde Birgitta i Skara och i Domkyrkan? 
Sverige regerades av Magnus Eriksson som nu blivit myndig. 
1334 trolovades han med Blanche av Namur, född 1318. Na-
mur ligger i Flandern. Något äktenskap kunde det inte tal om 
förrän Magnus Eriksson hade avskaffat träldomen i landet. 
Detta skedde i Skara 3 år före resten av landet och kungjordes 
i Skara Domkyrka. 1335 vigdes Magnus Eriksson med Blan-
che, som 1336 kröntes till Sveriges och Norges drottning. 
Äktenskapet var liksom Birgittas och Ulfs ett resonemangs-
parti. Der rörde sig om makt inte om kärlek!

I morgongåva får Blanka Lindholmens slott i Göteborg och 
Lödöse. I äktenskapet föddes 2 söner och 3 döttrar. Två av 
döttrarna ligger begravda i Ås kloster i Halland. Det var vid 
denna tid som Birgitta fi ck tjänst vid hovet. Hon skulle lära 
drottningen svenska, svenska seder och bruk. Drottningen 
beskrevs som vacker, lärd och blev snabbt populär i sitt nya 
hemland. Birgitta som var mycket väl medveten om sin ställ-
ning som mentor, klandrade genast på Blankas utseende. Hon 
tyckte, att drottningen använde för mycket smink och bar 
för pråliga kläder. Hon fann också, att drottning Blanka hade 
med sig från Namur ett litet relikskrin i elfenben och en 
av relikerna skulle ha varit Ludvig den Heliges ben. Asken 
ställdes undan, men Birgitta var sur. Hon hörde en inre röst, 
som sade: ”Se Guds skatt, som vördas i himmelen men förak-
tas på jorden.” Birgitta klagade på Blankas franska, syndfulla 
uppfostran och liknade henne vid ”ett avgnagt äppelskrott, 
inte vacker att se på, besk att smaka och motbjudande att 
svälja ner.” Trots denna kritik fi ck inte Birgitta avsked. Hon 
hade ju själv kungligt blod i ådrorna och efter sin mamma 
Ingeborg, hade hon ärvt 7 gods i Småland. Drottning Blanka 
fi ck säkert tåla väldigt mycket besk kritik och Birgitta hade 
säkert väldigt mycket skinn på näsan, samtidigt som hon var 
politiskt smart. 

I februari 1339 döptes kungaparets näst äldste son i Skara 
Domkyrka. Han fi ck namnet Håkan och dopet förrättades 
troligen av Biskop Gunnar Tynnesson, som var biskop under 
tiden 1337 till 1340. Gudmor blev Birgitta. Håkan blev sedan 
kung i Norge 1343, bara 3 år gammal men kunde sitta kvar 
på tronen 1355, då han blev myndig. 1363 trolovades Håkan 
med Valdemar Atterdags 3 åriga dotter Margarethe. Vid tro-
lovningen bjöd Valdemar Atterdag på en drink, som förgif-

Heliga Birgitta i Skara Domkyrka

Den heliga Birgitta med pilgrimsattribut. Träsnitt från ca 1480-ta-
let.
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tade drottning Blanka, hennes bror Christoffer och hans egen 
son. Samtliga dog och drottningen ligger begravd i Ringsteds 
kyrka enligt Själlandskrönikan. Senare bröts trolovningen 
och Håkan gifte sig med prinsessan Elisabeth från Holstein. 
Äktenskapsmäklare var Birgittas son Karl Ulfsson. 

Vad ansåg Birgitta om Magnus Eriksson, som tidvis 
bodde på Gälakvist och Axevalla Hus? 
Magnus Eriksson valdes till Sveriges kung, när han var bara 
tre år gammal. I förmyndarregeringen satt Birgittas man riks-
rådet Ulf Gudmarsson, och hennes morbror riksdrotsen Knut 
Jonsson på Aspanäs där Birgitta växte upp. Under denna tid 
och efter att Magnus Eriksson blivit myndig fanns det ingen 
egentlig huvudstad i Sverige. Hovet åt sig fram genom land-
skapen. Det fanns inte någonting, som hette Sverige heller, 
utan det nämns första gången 1387 i Kalmartraktatet. Under 
förmyndarregeringe passade stormännen på att skaffa sig fa-
vörer. I det s.k. frihetsbrevet stod det att rikets stormän och 
kyrkan inte skulle påläggas ”olagligt tunga bördor”. Kungen 
skulle försvara hävdvunna privilegier och sedvänjor. Kungens 
makt var beskuren. Birgitta kallade Magnus Eriksson för kung 
Smek. Hon ansåg att han var homosexuell. Vad grundade hon 
detta påstående på? Tonen mellan Birgitta och kungen blev 
hård och hon började bedriva en hatkampanj mot honom. 
Hon påstod, att han älskade män mer än sin Gud, maka och 
sin egen själ. Grunden till detta var, att han hade skaffat sig 
en favorit i Bengt Algotsson. Denne man härstammade från 
en halvsyster till Birger jarl. Han blev riddare, hertig av Hal-
land och Finland och var den ende, som inte hade kunglig 
börd, som blivit hertig. Birgitta blev rasande och med hjälp av 
sin son Karl Ulfsson och kungens egen son Erik Magnusson 
anklagade de Bengt Algotsson för att vara rovgirig, högmo-
dig, egenkär, maktlysten, våldsbenägen och en riktig tyrann. 
De lyckades driva honom i landsfl ykt och han mördades på 
Rönneholms slott i Skåne av Magnus Nilsson röde. Bengt 
Algotsson var bror till Birgittas svärson! Hur reagerade drott-
ning Blanka på detta? Hon hade Bengt Algotsson, som sin 
älskare på 1340-talet, när familjen bodde på Gälakvist och 
Birgitta fortfarande var anställd vid hovet. 

Kungen var nog inte så sexig, som Birgitta ville göra gäl-
lande. Han upphävde träldomen i Västergötland, och senare 
även i Småland (Jönköping 3 år senare). ”Ingen mans kvinna 
eller kvinnas barn skulle längre kallas träl eller vara träl”. Han 
och drottningen testamenterade 1346 Vadstena kungsgård 
till byggnation aven klosterkyrka, 1347 pengar till ett ståtligt 
gravmonument i kyrkan för kungen och hans ätt, av Valde-
mar Atterdag köper han Skåne, Ven, Blekinge och Listerlan-
det för 34.000 Silverpengar och 1341 köpte han södra Hal-
land, och Bjärehalvön för 8.000 silverpenningar och slutligen 
utfärdar han en allmän landslag och en stadslag. Trots detta 
är Birgitta inte nöjd. Magnus Eriksson misslyckades med ett 
korståg till Ryssland, och 1352 införde han skatt på kyrkans 
egendom för att täcka utgifterna för korståget, och digerdö-
dens härjningar. 

Biskop Brynolf Algotsson och Birgitta 
Kyndelsmässodagen den 2 febr.1349 besökte Birgitta den he-
lige Brynolfs grav i Skara Domkyrka. Biskopen var troligen 
född 1248, växte upp på Hästhalla i Skallmeja socken, sattes 

vid 7 års ålder i Skara katedralskola, studerade 18 år i Paris. 
1278 blev han biskop i Skara stift, som omfattade Västergöt-
lands, Dalsland och Värmland. Han var känd, som en kyrko-
byggare, och prästutbildare, Han hade en litterär begåvning 
och skrev 4 offi cier till S:a Elin av Skövde, S:a Maria, Eskil 
och till Kristi Törnekrona. Han instiftar stadgar 1282, i vilket 
byborna fi ck tiondet reglerat. Han inför en årlig bikt före 
nattvardsfi randet och lysning före en vigsel. Han byggde om 
katedralen till fransk gotik. Han var politiskt aktiv och stödde 
Magnus Ladulås men kom helt oförskylt i onåd, när hans bror 
Folke rövade bort jungfru Ingrid Svantepolksdotter och gifte 
sig med henne i Norge. Jungfru Ingrid var trolovad med den 
danske drotsen David Torstensson. och man ville härigenom 
förhindra ett närmande till Danmark. Biskop Brynolf fi ck en 
tid lämna Skara för Vadstena och Norge men kom tillbaka ef-
ter att Magnus Ladulås låtit ärkebiskopen utfärda ett brev om 
bannlysning mot biskopen och dessutom fi ck biskopen avge 
ett trohetslöfte till kungen och hans söner. Den 2 sept. 1304 
fi ck han i Lödöse mottaga en tagg från Kristi Törnekrona. 
Det var en gåva från den norske kungen Håkon Magnusson 
och var att betrakta som ett tack för att biskop Brynolf hjälpt 
till så att domkyrkan i Stavanger kunde återuppbyggas efter 
en häftig brand, som lagt den i ruiner. Biskopen vandrade 
mellan Lödöse och Skara med klenoden men var den ligger 
i domkyrkan är inte bekant. Birgitta beklagade, att biskopen, 
som dog den 6 febr. 1317 och skrinlades den 14 augusti 1492, 
fått en grav bland svinen! I en uppenbarelse säger Maria till 
Birgitta: ”Vet du min dotter, att denna biskop hedrade mig 
i livet och bekräftade denna heder i handling. Den doft du 
kände, visar att hans liv var välbehagligt inför Gud. Men fast-
än hans själ nu är i Guds åsyn, vilar hans kropp ändå i jorden 
utan heder. Och så ligger denna pärla, som är mig så dyrbar 
bland svinen”. Vilka var dessa svin? Troligen Knut Folkesson 
och Svantepolk Knutsson. Knut Folkesson blev en gång så 
ilsken på Birgitta, att han hällde en spann slaskvatten över 
henne.  

Sammanfattningsvis kan man säga om Birgitta att hon levde 
mellan 1303 till 1372, var maka och mor till 8 barn, här-
stammade från lagmansätter och Folkungaätten. Hon är den 
enda kvinna, som har skapat en klosterorden, Ordo Sanctissimi 
Salvatoris, den allraheligaste Frälsarens orden. Birgittinerorden 
godkändes av påven Johannes Paulus II 1991. Hur blev Bir-
gitta helgon? Troligen genom ingripande av tre drottningar, 
nämligen Margarethe av Danmark, Filippa av Pommern (gift 
med Erik av Pommern och ligger begravd i Vadstena klos-
terkyrka) och Johanna av Neapel. Hon helgonförklarades 3 
gånger p.g.a. stridigheter inom den påvliga stolen, och slutli-
gen en 4:e gång av påven Johannes Paulus II, som utnämnde 
henne i oktober 1999 till Europas skyddshelgon. Här i dom-
kyrkan kan vi betrakta Birgitta tillsammans med Sankta Elin 
i Bo Beskows fönster över södra ingången. 

Jane Jönsson

Föredrag, hållet den 27 juli 2011 i Skara domkyrka
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Den karakteristiken får publicisten, skriftställaren och folkbil-
daren Torsten Fogelqvist i Alvar Wallinders artikel om honom 
i samlingsverket Svenskt Biografi skt Lexikon.1 Man kan möjli-
gen tycka att Fogelqvist intar en blygsam plats i vår psalmbok. 
I registret över psalmdiktare står han enbart som bearbetare 
av psalmtexter. Men han var ledamot i den kommitté som 
hade att slutredigera 1937 års psalmbok, och därför bör även 
han porträtteras i den här serien.

Torsten Fogelqvist föddes i Lidköping den 25 januari 1880, 
och det i samma prästgård där Gunnar Wennerberg såg dagens 
ljus drygt sextio år tidigare. Hans far Johan Peter Fogelqvist 
(1843-1926) var kyrkoherde där sedan 1876. Om honom he-
ter det att han ”såg bra ut, förde sig väl, var intelligent, öppen 
och ärlig med vinnande sätt och hurtigt väsen.”2 Med sådana 
företräden var han redan inne i en ganska snabb befordrings-
gång, vilket medförde att den späde sonen ett år gammal kom 
att fl ytta till Norrköping. År 1881 tillträdde J P Fogelqvist 
tjänsten som kyrkoherde i Hedvigs församling i Norrköping. 
Han utnämndes till kontraktsprost 1906 och blev emeritus 
1920. Torsten Fogelqvists halvsyster, folkskollärarinnan Ing-
rid Fogelqvist, har nedtecknat Minnen från Hedvigs prästgård.3 
Torsten Fogelqvist har också i essäform beskrivit sin uppväxt 
miljö.4

Släkten Fogelqvist har starka rötter i Västergötland. Den 
kommer från Fåglums socken och härstammar från ryttaren 
Nils Fogel vid Västgöta ryttare, som tillika kallades ”klock-
emakaren”. Han dog 1796 i Fåglum. Det var hans son Peter 
Nilsson Fogelqvist, klockare i Fåglum och Lekåsa som tog 
upp släktnamnet. Dennes son Nils Fogelqvist (1813-1895), 
gift med Sara Nilsson av spelmanssläkt, var skollärare och 
klockare i Bitterna. Två av deras söner blev präster i Skara 
stift, nämligen Torsten Fogelqvists far och Anders Fogelqvist 
(1844-1929) som blev kyrkoherde i Vilske Kleva på Möss-
seberg och fader till missionären i Sydafrika Erik Gustaf Sven 
Fogelqvist (1880-1941) som slutligen blev domkyrkosysslo-

man i Skara.5

Även på mödernet hörde Torsten Fogelqvist till en väst-
götsk prästfamilj. Hans mor Teodolinda (Linda) Corona Sal-
vén (1844-1891) var dotter till kyrkoherden, fi l. dr och e.o. 
hovpredikant Anders Salvén (1795-1857) i Slöta invid Ålle-
berg, i hans andra äktenskap med Fredrika Margareta Kristina 
Liborius (1818-1891). J P Fogelqvist var gift med två systrar 
i denna familj; den äldre Beda Wilhelmina (1843-1878) var 
mor till Torsten Fogelqvists halvsyster Ingrid. De hade alltså 
samma bakgrund på mödernet.6

Torsten Fogelqvist kom alltså att växa upp i Norrköping, 
och där avlade han mogenhetsexamen vid stadens högre all-
männa läroverk 1898. När han långt senare i livet skildrar 
sin barndomsstad, säger han: ”Norrköping är, så egendomligt 
det än kan låta, i sin sammansättning fornsagans och indu-
striens, epikens och arbetets stad”.7 Kanske vågar man i den 
karakteristiken se något av författarens eget kynne, att hans 
högt bildade och fromma barndomshem i denna stad, där 
han sett ”fabriksskorstenarnas pelardunge, lyftande sig över-
torn och tak med raka rökar i andlös luft och kolplymer och 
sotvimplar vajande för vinden”.8  Att den unge man som hört 
Järnbroforsen ryta i Motala ström och väl också lyssnat på 
föreläsningar i Norrköpings arbetareförening  var vaken såväl 
för det kulturella arv han fått att förvalta som för de sociala 
problem som gick i dagen hos stadens industriarbetareblev 
redan tidigt synligt. Under gymnasisttiden grodde Torsten 
Fogelqvists liberala samhällssyn som skulle formas och mog-
na under studentåren. Han gjorde en ungdomlig revolt mot 
politisk konservatism och även mot kristen tro inspirerad av 
Viktor Rydbergs kritiska tankar. Men i kulturella frågor var 
han präglad av en stark känsla för traditionens betydelse. Det 
var alltså en räcka av intryck och erfarenheter han bar med 
sig i sitt bagage hemifrån, när han drog vidare på sin bild-
ningsbana.

Färden gick till Uppsala, där han skrevs in som student 
hösten 1898 och avslutade sina egentliga akademiska studier 
med en fi l. kand-examen 1902 i nordiska språk samt littera-
tur- och konsthistoria. Hans sejour i Uppsala blev dock läng-
re. Han blev starkt engagerad i studentkåren och i föreningsli-
vet. 1904-05 var han studentkårens ordförande och samtidigt 
därmed ledde han också styrelsearbetet i den radikala stu-
dentföreningen Verdandi. Han följde med stort intresse tidens 
kulturella debatt, och i de kretsar som han gärna umgicks i 
lärde han sig att ”vetande måste följas av handling.”9

Torsten Fogelqvist kände djupt att han som akademiker 
hade ett kulturansvar. 1905 blev han föreläsare i Folkbild-
ningsförbundet, och i dess tjänst reste han i åratal på turnéer 
till skilda delar av landet. Just som folkbildare kom han att 
ägna fl era års intresse åt den 1909 startade Brunnsviks folk-
högskola i Dalarna. Där kom han nära den unga generatio-
nen i arbetarrörelsen, ett möte som han i vissa fall kände väl 
påfrestande. Han förfärades av den brist på historiskt sinne 
som gick i dagen hos somliga elever. Stämningarna efter stor-
strejken 1909 uppfattade han som en kamp mellan barbari 
och den kultur han själv ville värna. Han menade dock att 
det skulle vara ofruktbart att enbart kritisera den nya tiden 

Västgötar i psalmboken - XIII
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stämningar. I stället borde man ”ge sig med som arbetare på 
den sociala frågans lösning”.10 Fogelqvists insats på Brunnsvik 
sträckte sig över hela tio år från 1908 till 1918. Han fung-
erade till och med som skolans rektor från juni 1912 till och 
med år 1918. Skolan drogs dock med ständiga bekymmer 
för sin ekonomi, och dessa omständigheter kom att tynga 
dess föreståndare. Fogelqvist kom alltmer att längta till nya 
verksamhetsfält. Han hade under sina år på Brunnsvik fått en 
allt tätare kontakt med dagspressen, och när han blev erbju-
den att gå över till journalistiken på heltid kändes det som 
en befrielse. Han blev 1918 huvudredaktör för den liberala 
Afton-Tidningen. Intresset för folkbildning kunde han prakti-
sera även i fortsättningen som tidningsman.

Innan Torsten Fogelqvist lämnade Uppsala, hade han på-
börjat en licentiatavhandling i nordiska språk, men den kom 
inte att fullbordas. Han var inte lagd åt att koncentrera sig 
så idogt som en forskare måste göra, och inte heller var han 
ekonomiskt i stånd att ägna en längre tid åt att vistas vid 
akademin. Han fi ck nöja sig med att ge ut skrifter i litterära 
ämnen. På Brunnsvik hade intresset väckts för den framväx-
ande arbetardiktningen, och i denna dalamiljö var det kan-
ske naturligt att det kom en boktitel Dan Andersson 1922 av 
Fogelqvists hand. Den dalaskald som han var mest befryn-
dad med var dock Erik Axel Karlfeldt, och en monografi  om 
denne utkom 1931; nio år senare kom en ny, helt omarbetad 
upplaga av detta arbete. Med förståelse och beundran ägnade 
han också en monografi  1937 åt sin östgötske landsman, skal-
den och psalmdiktaren Samuel Hedborn.

På Afton-Tidningen kom Fogelqvist inte att verka mer än ett 
år. 1919 anställdes han av Dagens Nyheter. Där satte han sin 
prägel på tidningens litteraturbevakning. Men han nöje sig 
inte med det området utan sökte sig också in på det politiska 
fältet. Han deltog livligt i den aktuella idédebatten, där han 
kände det smärtsamt att de liberala krafterna var splittrade. 
Hänsynen till väljaropinionen borde inte få avgöra ett partis 
inställning till kvaliteten i politiken, menade han. Liberalis-
men kunde han inte se som en politisk gruppbildning. ”Den 
är mera än en åskådning, den är ett temperament, ett sinne-
lag” löd hans varudeklaration. Åren 1930-35 var Fogelqvist 
tidningens huvudredaktör för kultur och politik. Det gällde 
att hålla frontlinjen klar både åt vänster och höger i en tid då 
totalitära krafter kom att hota frihet och humanism. Fogel-
qvist ville i dagspolitiska frågor gärna iaktta en viss tolerans, 
men om frihetsvärden stod på spel gick det inte att kompro-
missa. Han förde livet ut en viktig kamp som idédebattör i en 
tid då europeiska diktaturstater gjorde sig gällande.

På den litterära banan framträdde Torsten Fogelqvist själv 
som lyriker. 1912 gav han ut diktsamlingen På vaxtavla, och 
den följdes 1915 av Sånger till den förlorade skönheten. Men 
det var som prosaist han gjorde sig mer bemärkt. Han var en 
oerhört fl itig skribent och odlade den kulturpolitiska essän. 
Därjämte publicerade han resebrev och minnesbilder, särskilt 
från barndomen och skoltiden. Man kan nämna boktitlar 
som Från Söderköping till Rom (1924), På resa och rot (1926), 
Minnen, meningar och melodier (1930) och Jag minns den ljuva 
tiden (1935). Sin inställning till kristendom och kyrka gav han 
till känna i den lilla skriften Västerlandet och den judiskt kristna 
etiken (1930), i vilken han tog avstånd från en etik som han 
ansåg präglas av livsfi entlighet, ett drag som Paulus skulle ha 

fört in i kristendomen.
Torsten Fogelqvist kallades 1927 av Uppsala universitet till 

fi l. hedersdoktor. 1931 utnämndes han till ledamot av Svens-
ka akademien, och man kan säkert tänka sig att det fröjdade 
hans hjärta, då han kom att efterträda Erik Axel Karlfeldt på 
stol11. Fogelqvist var gift två gånger, första gången 1907-1919 
med Alice Carin Ringborg, född 1884 i Norrköping. Hans 
andra äktenskap ingicks 1920 i Djursholm med Jeanna Ce-
cilia (Cici) Günther, född 1881 i Stockholm. Därmed blev 
han faktiskt svåger till diplomaten och sedermera utrikesmi-
nistern Christian Günther.12 Trots den imponerande produk-
tionen av artiklar och skrifter skulle den outtröttlige Torsten 
Fogelqvist mänskligt att döma ha kunnat tillföra idédebatten 
ännu fl era inlägg, men två dagar innan han skulle ha fyllt 
sextioett år lade han defi nitivt ned sin penna den 23 januari 
1941. Han avled i Smedjebacken, Kopparbergs län.

Torsten Fogelqvist har sitt namn knutet till fyra nummer 
i den nuvarande psalmboken. En av dessa psalmer är den 
älskade julsången ”Stilla natt”, sv. ps.114. Kan man av vilka 
författare som Fogelqvist ägnade sitt intresse åt vid sin insats 
i psalmboksarbetet dra någon slutsats av var han hade sin and-
liga förankring? Det är väl för djärvt att göra det, men han 
kom att bearbeta den tyske 1700-talsmystikern Gerhard Ters-
teegens trosvissa och innerliga ”Gud är mitt ibland oss”, Sv. ps. 
79, den store danske barockskalden Thomas Kingos färgstar-
ka psalm ”Sorgen och glädjen”, Sv.ps. 269, samt ”Led, milda 
ljus”, Sv. ps. 275, den personliga och tillitsfulla psalm som 
den engelske prästen John Henry Newman diktade 1833, ett 
tiotal år innan han tog steget över till den romersk-katolska 
kyrkan där han avancerade till kardinal. Torsten Fogelqvist 
bidrag till formuleringar i vår psalmbok går visserligen inte 
att dokumentera. Men det vittnar ändå om hans respekt för 
andliga och kulturella värden, att han ägnade intresse och ar-
betsmöda även åt den svenska psalmboken.

Lennart Nordquist

________________________________ 
1  Svenskt biografi skt lexikon, band 16, Stockholm 1966, biografi sk   
 artikel om Torsten Fogelqvist av Alvar Wallinder, sid. 249. Den fortsatta  
 framställningen här bygger till stor del på denna artikel, sed. 246ff., samt  
 på artikeln Fogelqvist, Torsten i Nordisk Familjebok, Fjärde upplagan,   
 sjunde bandet, Malmö 1952, spalt 719-20.
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2 Skara stifts herdaminne 1850-1930 av L. A. Cederbom och C. O. Fri-  
 berg, Stockholm 1928, första bandet, sid. 469
3  Artikeln är publicerad i Linköpings stifts julbok 1939.
4 Essän ”Kyrkoår och almanacka. Några prästhemsintryck” ingår i ”Jag  
 minns den ljuva tiden” (1935).
5  Uppgifterna är hämtade urBengt Hildebrands släktartikel ”Fogelqvist” i  
 Svenskt biografi skt lexikon, band 16, Stockholm 1966, sid. 246.
6 Skara stifts herdaminne 1850-1930 av L. A. Cederbom och C. O. Fri-  
 berg, Stockholm 1928, första bandet, sid. 418ff.
7 Torsten Fogelqvist, ”Östergötlands sju städer”, i Svenska Turistförening-  
 ens årsskrift 1938, Stockholm 1938, sid. 234. Jag tackar min vän Bengt  
 O T Sjögren, som gjorde mig uppmärksam på denna artikel, där Torsten  
 Fogelqvist ger goda exempel på sin expressiva litterära stil som präglas  
 av sin bildrikedom.
8 A.a. 235
9 Svenskt biografi skt lexikon, band 16, Stockholm 1966, biografi sk artikel  
 om Torsten Fogelqvist av , sid. 247.
10 Torsten Fogelqvist i ett inlägg om K. G. Ossianilsson som debatt-
 erade roman ”Barbarskog” från 1908, a.a. sid. 248. Fogelqvist sökte, en- 
 ligt Erik Hjalmar Linder, i artikeln ”Barbarskogslitteraturen” i Bok och  
 svärd, ”ställa kyrkan mitti byn efter det rabalder som uppstått”. Erik   
 Hjalmar Linder, Fem decennier av nittonhundratalet, Stockholm 1965,   
 sid. 72.
11 DN den 23 augusti 1925, som en Fogelqvists programförklaring då han  
 utöver tidningens kulturella avdelning även åtog sig ledningen för den  
 politiska.
12  Jag tackar Bengt O T Sjögren, som visat mig på detta familjeband. 

Senaste publikationerna i 
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie

51.  Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 2005- 
 2008. Red Bengt O. T. Sjögren 2009.  
52.  Från Wittenberg till Rom. En biografi  över Kåre  
 Skredsvik. Thomas Skredsvik 2009.
53.  Supplement till Huvudbaner och anvapen inom Skara  
 stift. Inga von Corwant-Naumburg. 2010. 
54.  Een kort underwijsning. Biskop Erik Falcks dogmatik.  
 Red. Markus Hagberg. 2010. 
55.  Hemma i främmande hamn. En sjömanspräst berättar.  
 Bengt Schantz. 2010.
56.  Matthias Hafenreffer Compendium doctrinae coelestis. 
 Utgivet med översättning, inledning och kommentarer,
 Bengt Hägglund & Cajsa Sjöberg, 2010,
57.  Mission i förändring perspektiv på Skara stift och  
 Svenska kyrkans mission 1874-2009.  
 Märta Bodin. 2010. 
58.  Varnhem före Birger jarl. Om klostrets rottrådar i tiden.  
 Red. Markus Hagberg. 2011.
59.  Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församling- 
 arne 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 kyrkohisto- 
 riska 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.
66.  Västgötadelen av Monumenta Sveo-Gothorum av  
 Johan Peringskiöld. Utg. av Benny Jacobsson. 2012
67.  Kyrkor i Skara stift. Red: Johnny Hagberg. Text: Robin  
 Gullbrandssson. Foto: Sture Björnson. 2012.

Om vi förfl yttar oss ett antal decennier bakåt till 1940-talet 
och till en församlingsafton eller en syföreningsauktion i nå-
gon av församlingarna i Skara stift, var det självklart att för-
samlingsprästen skulle ha med sig en prenumerationslista på 
tidningen Kyrkvägen och en försvarlig trave med årets upplaga 
av Västgötaungdomens julbok och de nyutkomna Julhälsning-
arna.

Nu är alla dessa alster borta. Den sista årgången av Väst-
götaungdomens julbok kom 1950. Julhälsningarna las ner 1999 
och Kyrkvägen försvann 2006.  Alla tre var ett bevis på sam-
manhållningen i stiftet, det som man förr brukade kalla för 
”stiftsandan”. Man får hoppas att denna anda kan leva vidare 
och ta sig uttryck i nya former.

Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara stift var ti-
teln på den första årgången av julboken som kom ut 1906. 
Man ville markera att det var prästerna i stiftet som stod bak-
om Julhälsningarna. Så här skriver den nytillträdde biskopen 
Hjalmar Danell i förordet: 

”De Julhälsningar, som härmed utsändes till Skara stifts för-
samlingar, vilja i sin mån vara ett vittnesbörd om den herde-
kärlek, som brinner i prästerliga hjärtan. Må nu dessa ”häls-
ningar blifva mottagna i många hem i enlighet med sitt syfte!

På omslaget behöll man ända till 1941 rubriken Julhäls-
ningar från präster i Skara stift. Från 1942 fi ck julboken titeln 
Julhälsningar till församlingarna i Skara stift.  1974 blev titeln 
kort och gott Skara stiftsbok och den rubriken behöll man till 
nedläggningen 1999.

Omslagsbilden visar Skara domkyrka i olika gestaltningar 
från 1906-64. Därefter har omslaget haft olika vinjetter med 
anknytning till stiftet.

Julhälsningarna speglar stiftets 
historia
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Redaktörerna har skiftat
Den förste redaktören för julboken var kontraktsprosten Karl 
Ludvig Johansson i Stora Mellby. Han hade den uppgiften 
1906-11. Vid sin sida hade han prosten Johan Blomqvist i  
Västra Tunhem och hovpredikanten Paul Nilsson i Sjoger-
stad. Blomqvist var kvar i redaktionen till sin död 1920.
Efter prosten Johansson blev lektorn vid dåvarande folksko-
leseminariet i Skara John Sundler huvudredaktör för julbo-
ken. Efter prosten Blomqvist utsågs kyrkoherden i Råda Karl 
Bergström att vara ledamot i redaktionen.

Lektor Sundler fi ck 1942 som efterträdare kyrkoherden 
i Varnhem Karl David Ahlner. 1948 blev kyrkoherde Olof 
Henricson i Norra Vånga, sedan Kvänum, redaktör för stifts-
boken.  Kyrkoherde Bengt Wahlström i Amnehärad, sedan 
Lidköping, blev redaktör 1961. Näste redaktör blev kommi-
nister Sven Sixten i Skövde, sedan kyrkoherde i Fristad. Han 
tog över ansvaret för julboken 1967. Han hade den uppgiften 
till 1980, då komminister Jan Nunstedt i Skövde blev redak-
tör. Han blev sedan kyrkoherde i Skövde. 

1987 tog en redaktionskommitté över stiftsboken tills den 
lades ner 1999. Kommittén leddes först av biskoparna Karl-
Gunnar Grape och Lars-Göran Lönnermark.  Pressekreterare 
Sven-Erik Falk på Stiftskansliet hade ansvaret för stiftsboken 
1995 – 96 och 1998. Däremellan var författaren Magnus 
Malm, Vårgårda, redaktör 1997. Den siste redaktören blev in-
formationssekreterare Ulf Sundberg, Trollhättan.

De som kommit och de som gått
Julhälsningarna har från 1921-99 haft porträtt och korta bio-
grafi ska notiser på nyprästvigda. Från 1982 fi nns även de ny-
vigda diakonerna med.

Redan i Julhälsningarna 1909 fi nns det en förteckning över 
avlidna präster. I årgångarna 1909 och 1911 är det enbart 
porträtt med korta biografi er. Från årgång 1912 blir det mera 
utförliga minnesteckningar. För dessa stod kontraktsprosten 
G T Lundblad i Fredsberg 1912-14, kyrkoherde Algot Lorens 
Linder i Fröjered 1915-22, kontraktsprosten Reinhold Lan-
nér i Hassle, 1922-28, kyrkoherde Edvard Karlsson i Marie-
stad 1929-33 och kyrkoherden, sedermera kontraktsprosten 
Karl Bergström i Råda 1934-40. När prosten Bergström av-
sagt sig uppdraget återkom prosten Lannér som minnesteck-
nare 1941. Därefter har det återigen enbart varit porträtt med 
korta biografi er.

Till detta kommer ett antal mera utförliga artiklar om präs-
ter som betytt mycket i stiftet. I Julhälsningarna fi nns därmed 
ett unikt material om präster i Skara stift. Till detta kan också 
läggas serien av minnesteckningar som getts ut till prästmö-
tena.

Stiftskrönikor
Genom Julhälsningarna får man en god inblick i stiftets och 
församlingarnas historia. Särskilt kan man ta fram stiftskröni-
korna, som kom med första gången 1933. Här tar man upp 
smått som stort. Det gäller kyrkorna, deras inventarier, för-
samlingshem, gåvor, stifts- och församlingsmöten och mycket 
annat.  Här fi nns en fyndgruva att ösa ur. I de första årgångar-
na är det mest text, sedan blir det mer och mer illustrationer.

Prästgårdarna
I Julhälsningarna fi nns också en unik porträttsamling av präst-
gårdarna i stiftet. De fl esta av dessa är nu försålda och utnytt-
jas för andra ändamål. Man börjar med Domprosteriet 1935 
och avslutar med Kullings kontrakt 1953. Det är givetvis 
den gamla kontraktsindelningen som gäller. Här fi nns många 
prästgårdar med som redan då tagits ur bruk.

Kyrkliga klenoder
Bertil Bruce, komminister i Skara och sedan kyrkoherde i 
Särestad, redovisar sakligt och initierat kyrkliga klenoder i 
stiftet.  Han var också duktig fotograf och har tagit de fl esta 
bilderna. Bertil Bruce gör också sin redovisning kontraktsvis.  
Han börjar 1954 med Domprosteriet och avslutar med det 
nybildade Herrljunga kontrakt 1972. Detta kontrakt har ju 
sedan upphört och delats upp mellan närliggande.

Missionen, Lutherhjälpen och Sjömanskyrkan
Julhälsningarna har många artiklar om kyrkans internationella 
arbete med anknytning till Skara stift. Missionen får ett stort 
utrymme och det gäller även Lutherhjälpen och Sjömans-
kyrkan. Många av stiftets präster och andra medarbetare rap-
porterar från sina olika arbetsfält på olika håll i världen tjänst.

Biskoparna skriver
Biskoparna har sina givna spalter. Det börjar redan i första 
årgången 1906 med en trettondedagspredikan av biskop 
Ernst Jakob Keijser som avlidit året innan.  I samma julhäls-
ning skriver den nytillträdde biskopen Hjalmar Danell om 
en dophögtid i Sydafrika. Hjalmar Danell blev ju känd som 
missionens biskop.  Han medverkar sedan fl itigt i de följande 
årgångarna. I Julhälsningarna 1931 skriver han en fi n minnes-
runa över den nyligen avlidne ärkebiskopen Nathan Söder-
blom. De hade ju konkurrerat vid tillsättningen av ärkebis-
kopstjänsten 1914.

Biskop Gustaf Ljunggren var en kunnig Lutherforskare. 
Han skriver bl.a. om vårt evangeliska arv och om en resa till 
USA.  Yngve Rudberg, som efterträdde Ljunggren, berättar 
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Så blev det då dags - lika säkert som vårens ankomst - för 
det årliga stiftshistoriska symposiet. Och på samma sätt som 
våren fyller oss med återseendets varma och innerliga glädje 
var det just återseendets glädje som präglade delegaterna 
som nu hade samlats, till föreläsningar och överläggningar i 
Stockholm. 

Det jubilerande Stockholmsstiftet och dess församlingshem 
i Sofi a församling stod i centrum för det trettiotal delegater 
från de stiftshistoriska sällskapen i Sverige, som hade samlats 
under två dagar i mitten av april, tillsammans med ett tjugotal 
åhörare främst från Stockholm, som ville fördjupa sig i den 
historia som präglat stiftet under de gångna 70 åren. 

Km Magnus Olsson, samordnare av det kyrkohistoriska 
arbetet under Prästsällskapet i Stockholms stift, var vår värd 
denna gång, och hälsade oss välkomna tillsammans med 
pastor loci, Hans Ulfvebrand. 

Första dagens föreläsningar gav oss ett brett spektrum av 
nedslag i stiftets historia, personligheter och problematik. 

FD, Km em Göran Kåring inledde med att tala om E D Heüman 
och den pastorala problematiken rörande föramlingsdelningar 
och kyrkbyggen i Stockholm. Han gav oss en målande bild 
av Stockholm vid 1900-talets början: ett klassamhälle, där 
söndagsskolan var livlig och s k ”missionshyddor” uppstod, 
där den fattiga delen av stadens befolkningen t o m kunde 
få låna brudklänning. Kåring berättade vidare om Heümans 
liv och gärning, och hur han bl a kännetecknades för sitt 
innerliga tilltal i sina predikningar. 

Vår värd, km Magnus Olsson var nästa talare. Han 
presenterade för oss Carl-Henrik Bergman och Sällskapet för 
främjande av kyrklig själavård. Här presenterades bl a hur det 
tiotal diakonipräster som sällskapet anställde kom att bli ett 
gott tillskott till de 30-talet präster som fanns vid sekelskiftets 
början. Och hur själavården även inbegrep de kroppsliga 
behoven vilka vi idag snarast skulle benämna friskvård. 

Efter ett något förenat men desto mer efterlängtat 
eftermiddagskaffe talade Biskop em TD Sven Thidevall 
över frågan: Vad blev det av folkkyrkomannen Manfred 
Björkqvists biskopstid? Thidevall föreläste över såväl den tid 
som föregick stiftets bildande 1942, som över den tid som 
stiftet konstituerades som stift, vilket han menade var först 
under biskop Caroline Krooks tid. Och mitt i allt detta 
Manfred Björkqvist, som bars av tanken att Sveriges folk, ja, 
Stockholms folk var ett Guds folk, förenat i Jesus Kristus. 

TD Hanna Stenström, tog sig sedan an dagens kanske svåraste 
uppgift: att presentera och jämföra Stockholmsbiskoparnas 
Manfred Björkqvist, Ingemar Ström och Krister Stendahl 
bibelsyn och exegetiska anknytning. Med Ström som 
mittgestalt tecknande hon bilden av den som till Kristus sade: 
”Du är min stora glädje!”. Genom sina krönikor i tidningen 
Vi blev Ström en del av det offentliga rummet, en roll som 
Manfred Björkkvist till synes aldrig eftersträvade och Krister 
Stendahl aldrig fi ck. 

Den fullspäckade första dagens sista föreläsning stod 
Km em TD Birgitta Rengmyr-Lövgren för. Hon talade 
personligt och medryckande om Nils Quensel, den högst 
uppsatte ämbetsmannen i Svenska kyrkan i mitten av förra 
århundradet. Hon berättade hur hon först intresserats sig 
för den s k Kejneaffären, men att forskningen sedan bytt 
rikting, och hon kom att intressera sig får Kejnes motpart, 
Nils Quensel. Denne minister som omvittnat gav hjälp och 

Det 26 stiftshistoriska symposiet 
i Stockholm

om Fjellstedtska skolan, där han varit direktor innan han blev 
domprost och sedan biskop i Skara. Han gör också efter sin 
avgång som biskop en sammanfattning av sin tid biskopstid. 

Biskop Sven Danell är en mycket fl itig skribent.  Han med-
verkar med fl era artiklar innan han blev biskop. Sven Danell 
skriver bl.a. om fadern Hjalmar Danell. Han tar också upp 
många frågor som han anser vara aktuella för kyrkfolket i 
stiftet. Helge Brattgård skriver i varje årgång personliga brev 
till församlingarna i Skara stift. På samma sätt gör biskoparna 
Karl Gunnar Grape och Lars-Göran Lönnermark. 

I den sista årgången från 1999 skriver Lars-Göran Lönner-
mark under rubriken ”Tid för eftertanke” om sina tankar 
inför millennieskiftet: ”Ett nytt årtusende går in. I förtröstan 
på Gud går vi in i det med förväntan”.

Tre register 
Fil. kand. Birgitta Sundler, bibliotekarie vid Stadsbiblioteket 
i Göteborg, och dotter till lektorn John Sundler, som var re-
daktör får Julhälsningarna 1920-41, gjorde två register. Det 
första omfattar årgångarna 1906-35 och det andra alla år-
gångar från 1906-55. Fil. kand. Yngve Stenermark har gjort 
ett register för årgångarna 1956-95.

Stabil läsekrets
Julboken hade länge en trogen läsekrets. Den sålde sig själv 
kan man säga och präster och många andra gjorde mycket för 
att presentera den. Upplagan var i mitten av 1950-talet över 
20 000.  Sedan sjönk siffran undan för undan, så att stiftsled-
ningen till sist fattade beslutet att den skulle läggas ner. Boken 
har på sätt och vis fått en ersättare i tidningen Immanuel, som 
numera ges ut till jul.

Den som är intresserad av stiftets historia under 1900-talet 
har ett rikt material att ösa ur från Skara stifts julhälsningar som 
sedan blev Skara stiftsbok. 

 Nils Hjertén
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ett ord på vägen till de ”sluskar” som varje morgon samlades 
utanför hans ämbetsrum, och vars katt kanske var hans allra 
käraste vän. 

Efter denna fullspäckade dag bjöd värdstiftet sedan på 
busstur i Stockholm, fram till kvällens mål: Markuskyrkan 
i Björkhagen, där vi först fi ck en presentation av kyrkans 
arkitektur och därefter, i ett angränsande rum, intaga kvällens 
måltid tillsammans. 

Den andra dagens program inleddes med mässa i Hedvig 
Eleonora kyrka. Därefter blev vi mycket väl mottagna i 
biskopsvåningen hos biskop Eva Brunne, där vi också bjöds 
på frukost och förmiddagskaffe. 

Då kaffet var urdrucket ur det vackra biskopsporslinet, bjöd 
biskop em TL Caroline Krook på en underbar sittning, då 
hon berättade personligt och kunnigt om förhållandet mellan 
August Strindberg och Gud. Komplicerat är det första ord 
som skulle kunna karaktärisera detta förhållande, berättade 
hon, sökandet efter Kristus, det andra. Hon berättade hur 
Strindbergs barndom och tankar om Gud formats av den 
mor, vars jämförelse snarast stod att fi nna i morbror Danjel i 
Utvandrarna, och hos den far, vilken hon gav oss målande som 
biskopen i Fanny och Alexander. Strindberg konfi rmerades 
1865, men efter den tiden tilltar fritänkandet. ”Jag tror inte 
på Gud. Åjo, det gör jag nog, men jag tycker inte om honom”, 
skriver han i ett brev till Harriet Bosse. I Giftasåtalet anklagas 
Strindberg för hädelse. Han utropar sig själv som ateist, men 
ägnar åtskilliga år mot slutet av sin levnad att brottas med 
Gud, vilket märks i spel som Påsk, Ett drömspel, Till Damaskus 
och Advent. På Strindbergs gravsten lät han till sist själv rista 
in Ave crux, spes unica ”Var hälsat kors, mitt enda hopp”. 
Biskop em Caroline Krook avslutade sin föreläsning med 
att uppmana alla i predikotjänst att skapa nyfi kenhet från 
predikstolen och hänvisa till scenen!

Från förmiddagens trevliga sitting blev det återigen busstur i 

Stockholm, denna gång var åter Sofi a kyrkas församlingshem 
den plats som samlade oss. 

Efter lunchen avnjutits blev det så bokpresentationer och 
överläggningar med representation från de olika stiften. 
På agendan stod så skilda frågor som: hur det ser ut i 
församlingarnas arkiv efter 2000; om något sällskap på något 
sätt dokumenterat effekterna av relationsändringarna vad 
gäller församlingssammanslagningar etc; om vi har något 
stiftshistoriskt utbyte med våra vänstift och övriga frågor 
som aktualiserades genom de rapporter som var och ett av de 
stiftshistoriska sällskapen presenterade under symposiet. 

Som sista punkt på dagordningen formulerades ett hjärtligt 
och varm tack till domprosten em, TD Harry Nyberg, 
som under alla år varit symposiets moderator. Symposiet 
avslutades så att dess nye moderator Lars Aldén uttalade ett 
tack för förtroendet och önskade oss väl mött igen vid nästa 
års symposium!

Lena Maria Olsson

Markuskyrkan i Björkhagen

Swedberg, Jesper, Swensk Ordabok, utgiven efter Uppsala-
handskriften, med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter, 
av Lars Holm, Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 46 & 
Acta Bibliothecae Scarensis 12 (Stiftelsen för utgivande av 
Skaramissalet, 2009). 718 s.

Numera är Jesper Swedberg kanske mest känd som 
psalmdiktare och möjligen som far till Emanuel Swedenborg. 
Han var professor, sedermera rektor vid Uppsala universitet. 
Under de sista 30 åren av sitt liv var han biskop i Skara. 
Swedbergs språkvetenskapliga berömmelse har länge främst 
vilat på monografi n Schibboleth. Swenska språketz rycht 
och richtighet (1716), där Swedberg bland annat avhandlar 
ortografi , morfologi och interpunktion, samt verket En kortt 
swensk grammatica (1722). Båda dessa verk utkom under hans 
levnad. Det gjorde däremot inte den tänkta kröningen av 
hans språkvetenskapliga gärning, livsverket Swensk Ordabok, 
som kom att förbli otryckt under närmare 300 år. Inte förrän 
nu har Swedbergs sista önskan om att ”ordaboken moste 
tryckias” gått i uppfyllelse genom Lars Holms utgåva av 
Swedbergs ordbok.

Swedberg var, liksom fl era andra svenska lexikografer i 
tidigmodern tid, biskop. Jonas Petri Gothus (Dictionarium 
latino-sveco-germanicum, 1640, skriven i samarbete med 
Nicolaus Nicolai Grubb), Haquin Spegel (Glossarium-sveo-
gothicum, 1712) och Jacob Serenius (bland annat Dictionarium 
anglo-svethico-latinum, 1734) var samtliga biskopar. De 
många biskoparna inom den tidiga svenska lexikografi n 
kan inte förklaras bara genom att betrakta kyrkan som en 
fokuseringspunkt för intellektuellt arbete, utan härrör också 
från den växande insikten under 1600- och 1700-talen 
om sambandet mellan skrift och makt. Stormaktstidens 
Sverige medförde ett mångfaldigat behov av språklig 
kodifi ering. Tidens många ordböcker var ett direkt resultat 
av att skriftens praktiker kom att bli bestämmande, både 
kvantitativt och kvalitativt, för statens och kyrkans styrelse 
som en nödvändig förutsättning för de centraliserings- och 
rationaliseringsprocesser som kännetecknar detta skede. Den 

Recention av Jesper Swedbergs 
Swensk Ordabok

Se vidare sidan 17
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Länkar till Ronnebys historia är undertiteln till den bok Kyr-
korna och staden som vårt sällskaps medlem Harald Anderson 
i Karlskrona gav ut under hösten 2011. Den bygger på ett 
mångårigt intresse för Blekinges och inte minst staden Ron-
nebys historia som Harald Anderson odlat vid sidan om sin 
tandläkarpraktik i staden.

De länkar till historien som presenteras i den vackra boken 
fi nner man framför allt i stadens vackra kyrka med många 
medeltida minnen. Ett värdefullt kartmaterial visar sig även 
ha mycket att berätta. Boken är utgiven av Ronneby Musei- 
och Hembygdsförening, och den har fått en läcker layout av 
Jan Jönsson.

Finns det några länkar mellan Ronneby och Skara stift, 
kanske någon undrar när man ser boken anmälas på dessa 
sidor. En länk som Harald Anderson inte funnit skäl att på-
minna om är att det var i det då ännu danska Ronneby som 
Haqvin Spegel föddes 1645. Tidigt föräldralös lämnade han 
dock staden och fi ck sin vård och fostran av sin småländ-
ska släkt. Under studietiden kom han i tjänst hos en mäktig 
västgöte, herren till Torpa greve Gustaf Otto Stenbock, som 
tillika var generalguvernör över de skånska landskapen och 
kansler för det nybildade Lunds universitet. Där blev Spegel 
och hans skyddsling greve Magnus Stenbock bland de första 
att immatrikuleras. Spegel utnämndes faktiskt till kyrkoherde 
i sin födelsestad 1676, men den tjänsten kom han aldrig att 
tillträda, eftersom han samma år blev superintendent på Got-
land. Ett sätt för honom att fostra gutarna i det svenska språ-
ket var att låta dem sjunga svenska kyrkovisor, och Spegels 
intresse för psalmdiktning blommade ut under hans år som 
biskop i Skara. Det är väl därför som Ronnebysonen apos-
troferas av Paul Nilsson i hans hymn till Västergötland med 
orden ”mot himlen all bygden höjdes av Spegels jublande 
psalm”.

En lite mer konstruerad länk är det kanske att se ett sam-
band mellan Ronneby kyrka och Södra Vings kyrka i söd-
ra Västergötland. Båda kallas Heliga kors-kyrkor, för Södra 
Vings del i en inskription på kyrkklockan från 1293. Kyrkan 
på stadsberget i Ronneby tycks dock inte ha kallats så för-
rän i slutet av 1700-talet. Genom studium av 1690 års karta 
har Harald Anderson funnit en tomt som betecknas ”Gamle 
kjörgård” med utritad mur och ett par stenkantade fi skdam-

mar. Där låg den ursprungliga Helga kors-kyrkan som tycks 
ha förstörts genom krigshandlingar. När man i början av 
2000-talet byggde på den tomten observerade man inte vil-
ken betydande plats det var fråga om. På ”Heligkorslyckan”, 
som den heter på 1802 års karta kom aldrig någon arkeo-
logisk undersökning till stånd. Här spårar man en länk till 
Dalby i Skåne med dess Heliga kors-kyrka. Därifrån hadebis-
kop Egino några år på 1060-talet ansvar för södra Skåne och 
Blekinge. En av hans huvuduppgifter var enligt den samtida 
krönikören Adam av Bremen ”kristnandet av det vilda folk-
slag som kallas blekingar”. 

Ronnebys bevarade medeltida kyrka var helgad åt Sankt 
Laurentius, en av Lunds domkyrkas beskyddare. Staden var 
på medeltiden centralort för Blekinge, men som internatio-
nell hamn- och handelsstad hade den goda och stimulerande 
kontakter åt söder och öster i östersjöområdet. År 1387 för-
nyades stadens privilegier, då man förlorat sitt gamla privile-
giebrev i en stadsbrand. Den nya stadslagen undertecknades i 
Ystad, och det tycks ha varit den sista administrativa handling 
som den blott 17-årige kung Olof kunde utföra, innan han 
hastigt avled på Falsterbohus. Privilegiebrevets text är återgi-
ven i boken i modern översättning.

En bit in på 1200-talet fi ck Blekinge status av danskt her-
tigdöme. Det hände under kung Valdemar Sejrs regeringstid, 
då Danmark utvecklades till en verklig stormakt. Kungens 
son, gift med den polska adelsdamen Hedvig Svantepolks-
dotter, blev den förste hertigen. Knud Valdemarsen kallades 
faktiskt hertig av Blekinge och Estland för att markera Dan-
marks maktställning i Baltikum. Märkligt nog var donatorn 
till den nämnda storklockan i Södra Ving gift med ett barn-
barn till hertig Knud. Fru Ingeborg Svantepolksdotter kom 
från Östergötland där hennes far Svantepolk Knutsson var 
lagman. Det är genom dessa släktband som den betydande 
medeltida Vingätten kom att föra tre sjöblad i sin vapensköld, 
en heraldisk erinran om dess kungliga danska härstamning.

Länkar till Ronneby

Fredrik IIs vapenbild i Ronneby kyrka
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Under hertig Knuds tid skedde en kraftig utbyggnad av 
Ronnebykyrkan genom tillkomsten av de två stora korsar-
marna. Ungefär ett sekel senare, i mitten av 1300-talet, ge-
nomfördes en valvslagning i stora delar av kyrkan. De fyra 
hörnen av södra korsarmen försågs härvid med konsolhu-
vuden utförda i sandsten, två lejon- och två manshuvuden. 
Ett av dessa senare bär en kunglig krona vilket sannolikt kan 
ses som en hyllning till kung Magnus Eriksson Den svenske 
kungen hylladesunder en period (1332-1360) som regent 
över Blekinge och övriga Skånelandskap.

Lejonhuvud nummer två kan man gissningsvis våga koppla 
till kungens lokale företrädare Bengt Algotsson Lejon, hertig 
av Finland och Halland samt ståthållare över Skåne och Ble-
kinge. Både hertigen och kungen förde Folkungarnas lejon 
som ett kännetecken. Det skulle vara gott om de för de skån-
ska landskapen unika konsolerna i Ronneby kyrka kunde få 
en gedigen historisk och konstvetenskaplig analys, så som ny-
ligen skett med Västergötlands medeltida stenskulptur. 

Den ursprungliga Heliga kors-kyrkan i Ronneby förstör-
des antagligen genom en krigshandling. Det fi nns skäl att tro 
att förövarna till detta dåd var svenskar. I vår historieunder-
visning har vi knappast fått höra om ”Ronneby blodbad”, 
men i år har det lyfts fram även i svenska media. I stället har 
vi underrättats om danska härjningar långt in i Västergötland 
under det nordiska sjuårskriget 1563-70. Detta kan beteck-
nas som ett gigantiskt plundringståg. Om något krig bör an-
ses som mer onödigt än något annat kan givetvis diskuteras. 
Men när två unga monarker, fostrade i tidens anda att verka 
som renässansfurstar, ville komma till tals på ärans fält, då blev 
slutresultatet magert. En nagel i ögat för Erik XIV, liksom 
redan för hans far, var att den danske kungen låtit sätta in 
Sveriges tre kronor i sitt riksvapen, ett uttryck för den över-
spelade Kalmarunionen. Kung Erik ville också gärna få till 
stånd en ändring på handelsvägarna som gick mellan Små-
land och Blekinge. Att den svenske kungen och Danmarks 
Frederik II var så nära släkt som kusiner verkade inte kunna 
hindra dem från att gå i krig. Under sommaren 1564 hade de 
danska trupperna lämnat fältet fritt för kung Erik att utföra 
sin plan på att erövra Blekinge. Man kom från Kalmarhållet 
och krävde ”ovillkorlig kapitulation” av borgarna i Ronneby, 
som till sitt försvar hade 1200 man fotfolk. I väntan på und-
sättning från Skåne ville de inte ge upp, men för ett sådant 
trots mot kung Erik utkrävdes ett fasansfullt pris. Det går inte 
att uppskatta hur många som miste livet under eldens och 
soldaternas härjningar, men det har nämnts ända upp till 4500 
offer. Kungen hade planer på att deportera Blekinges befolk-
ning och i stället låta svenskar slå sig ned där.

Från detta hårda slag hämtade sig Ronneby egentligen ald-
rig, även om man fi ck hjälp till stadens återuppbyggnad. Re-
noveringen av kyrkan understöddes av kung Frederik II på 
1570- och 1580-talen. Ett synligt bevis på detta är möjligen 
bilden av en kristen riddare, men än mer de två stora kalk-
målningar, som fi nns placerade i det långhusvalv, som vetter 
mot koret. De visar kung Frederik II:s och drottning Sophies 
vapen med symboler för länder och provinser som låg under 
den danska kronan och andra som man trängtade efter, bland 
dem de svenska tre kronorna.

Efter freden i Roskilde 1658 blev Blekinge lagt under Sve-
riges krona, och då satsade man på de nyanlagda städerna 

Karlshamn och Karlskrona i stället för Ronneby. Stadens bor-
gare måste fl ytta till Karlskrona 1680, och Ronneby var att 
betrakta som lydköping långt in på 1800-talet. Stadsrättighe-
ter återfi ck man först 1882. Det var framför allt upptäckten av 
Ronneby brunn 1705 som gav orten ett uppsving. Den vack-
ra brunnsparken har prisats som en av de skönaste i landet.

Här har blott lämnats ett axplock på vad Harald Anderson 
berättar i en skrift på cirka hundra sidor. Där ger han ett rikt 
och fascinerande innehåll, och hans bok skulle vara värd att få 
läsare även utanför Blekinges gränser.

Lennart Nordquist

Om någon skulle vilja köpa ett ex så kostar den (hos utgiva-
ren Ronneby hembygdsförening) 160:-. Postfrakten är 36:-

Konsolhuvud av Magnus Eriksson

Sånger till fyra kyrkofester i 
Skara stift

Den medeltida rituella sångrepertoaren på latin, enstämmig 
och rytmiskt obunden, brukar kallas gregoriansk efter påven 
Gregorius. Det hände att påvar och biskopar tillskrevs verk 
utan att man i modern mening vet om de var upphovsmän.  
Säkert är dock att sådana verk måste godkännas av en kyrklig 
styresman för att få ingå i kyrkans liturgi, vilket kan vara orsa-
ken till att dennes namn förknippas med verken. 

Skarabiskopen Brynolf ( 1278-1317) har tillskrivits sånger 
för helgonen Elin och Eskil, för fi randet av taggen ur Kristi 
törnekrona i Skara domkyrka och för vördandet av jungfru 
Maria. Sångerna ges här ut kompletta med melodier tillsam-
mans med en introduktion om genren samt en exkurs med 
bevarade sånger till Josef.

Utgivaren Ann-Marie Nilsson är docent i musikvetenskap 
vid Uppsala universitet och Åbo Akademi.

A summary in English is included.
Boken omfattar 218 sidor. Medlemspris 200:-
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Vättaks kyrka
 
Fotograf Sture Björnson, Alingsås, f 1940, assistent  Eivor 
Björnson, Alingsås, f 1942. Gifta sedan 50 år tillbaks, bördiga 
från Borås-trakten, infl yttade till Alingsås 2006.

Vi har alltid varit intresserade av natur och landskap, rest 
väldigt mycket genom åren. I första hand har naturen varit 
det stora fotointresset.

Under 2008 fi ck vi upp ögonen för de vackra, fulsnygga, 
kyrkobyggnader som fi nns i landskapet Västergötland. Vid be-
sök i Flakebergs kyrka hittade vi Stiftets kyrkokarta, där runt 
500 kyrkor var utplacerade runt omkring i bygderna.

Då kläcktes nyfi kenheten och idén till att försöka sig på att 
fara till alla dessa platser. Och för en fotograf så står ju alltid 
dessa objekt på plats, 24 timmar om dygnet, året runt!

2009-07-12 befann vi oss i Häggesleds kyrka, där vi träf-
fade kyrkoherden Johnny Hagberg. Också han härstammade 
från Boråstrakten och vi fann varandra. Det visade sig att vi 
hade många gemensamma minnen från Borås, vilket under-
lättade samvaron.

En höstmorgon 2009, när jag satt och redigerade nygjorda 
kyrkobilder, fi ck jag för mig att det är ju tråkigt om bara 
människor med datorer kan få ta del av alla historiska bygg-
nader i vårt landskap. Delgav Johnny Hagberg mina tankar 
och det tog 5 sekunder så sa han: ”Vi gör ena bok!”  Litet 
smått chockad undrade jag hur det skulle gå till och var ska 
jag ta de pengarna? Fick svaret: ”Du fi xar bilderna, så ordnar 
jag resten!”

Vid det tillfället hade jag runt 300 kyrkor och kapell, av alla 
500, kvar på programmet. Det blev ett intensivt, koncentre-
rat letande och körande i bygderna under alla årstider och i 
slutändan upp emot 1500 mil.

Vi fi ck verkligen uppleva landskapet, träffa ortsbefolkning-
en, fi ck lära deras bygd och historia. De fl esta kyrkor är ju 
tyvärr låsta men var det fanns en vaktmästare, där fanns det 
en nyckel och viljan att öppna! 

Egentligen är det en unik resa vi gjort! Har frågat biskopen, 
herdarna, kyrkofolket om de varit runt på alla platser i stiftet? 
Jag har inte träffat en enda person som svarat ”Ja” på frågan!

Min hustru och jag känner oss verkligen tillfredsställda med 
uppgiften, det har skapat livskvalitet, gett oss nya vänner och 
bekanta. Och som biskopen Aurelius nämnde vid sitt kyrko-
besök i Alingsås: ”Alla är lika välkomna till kyrkan, oavsett tro 
eller icke-tro”.

Som alla förstår har det också varit en jobbig resa, det har 
hänt att vi varit ute på isiga vägar, små grusvägar i obygd, till-
fällen då inte ens GPS:en kunde fi nna den sökta platsen. Men 
vi har inte gett oss, vi skulle bara ha alla med på bild!

Och där är vi nu!
I skrivande stund, fredagen den 16 mars 2012, lämnas det 

färdiga manuset in till tryckeriet och den 21 april 2012 i 
Varnhem, vid Skara stiftshistoriska sällskaps årsmöte blir bo-
ken presenterad! Jag känner mig stolt över att ha fått vara 
delaktig i projektet!

Vill därför tacka redaktören Johnny Hagberg, textförfat-
taren Robin Gullbrandsson, layoutaren Joachim Karlsson i 
Skara, samt alla vänliga människor vi mött och inte minst 
Skara stift, som möjliggjort detta projekt!

Sture Björnson

Kyrkor i Skara Stift, bakgrund till fotoarbetet

Sture Björnson, Johnny Hagberg och Robin Gullbrandsson i 
samband med presentationen av Kyrkor i Skara stift vid årsmötet i 
Varnhem den 21 april. 

Skara stifts 
kyrkor

Vid årsmötet den 21 april pre-
senterades boken över Skara 
stifts kyrkor. 

Fotograf är Sture Björnson 
från Alingsås och texterna har 
skrivits av antikvarie Robin 
Gullbrandsson. Det blir en to-
talinventering vilket inte har 
gjorts sedan början av 1950-ta-

let då Skara stift i ord och bild utkom. Björnson har tillryggalagt 
1500 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 omfattar 224 sid. medlemspris 
200 kr.
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...fortsättning från sidan 13
aspekten av den svenska (lexikografi )historien är ännu inte 
tillräckligt utforskad.

Swedbergs Swensk Ordabok utgör ett tidigt led i en lång 
tradition inom den svenska lexikografi historien som haft 
den uttryckliga ambitionen att berika det svenska språket 
med hjälp av fornspråket. Det är en tradition som sträcker 
sig från 1600-talet fram till 1900-talet via sådana storheter 
som Georg Stiernhielm, Haquin Spegel, J. E. Rydqvist och 
Björn Collinder. Swedbergs egen inställning var dock långt 
ifrån okomplicerad eller okontroversiell. För honom var det 
språkliga idealet den svenska som skrevs och talades vid tiden 
för Gustav Vasas bibel, det vill säga den period som i den 
svenska språkhistorien traditionellt markerar gränsen mellan 
yngre fornsvenska och äldre nysvenska. Swedberg verkade för 
ett bevarande av den fornsvenska morfologin samtidigt som 
han förespråkade en radikal förnyelse av ortografi n. Dessa 
språknormativa ambitioner låg bakom Swedbergs strider, 
främst med Urban Hiärne, om den svenska bibelöversättningen 
och om den svenska psalmboken. Rättstavnings frågan verkar 
ha varit huvudskälet till att Swedbergs ordbok inte trycktes 
under hans levnad. 

Swensk Ordabok är mycket mer än den bibelkonkordans 
som bland andra Adolf Noreen har beskyllt den för att vara. 
Visserligen lär samtliga ord som användes i Karl XII:s bibel 
fi nnas med, men dessa utgör endast runt hälften av de ord 
som Swensk Ordabok tar upp. Swedberg upptecknade och 
samlade ord under praktiskt taget hela sitt vuxna liv. Förutom 
från bibeln också från teologins, juridikens, poesins och 
naturvetenskapernas områden. Mot slutet av sitt liv började 
han även uppteckna vardagsspråket, däribland könsord och 
invektiv. På så vis är Swensk Ordabok närmast en föregångare 
till vår tids deskriptiva ordböcker som fi ck sitt genomslag 
först under 1900-talets andra hälft.

Utgivaren Lars Holm har studerat de fem manusversioner 
av ordboken som fi nns bevarade. Av dessa fem är endast tre 
bevarade i sin helhet, två i fragment. Den äldsta handskriften 
är daterad den 20 maj 1720. I form av ett stemma visar 
Holm versionernas tidsföljd och deras inbördes relationer. 
I editionen utgår Holm från den handskrift som förvaras i 
Uppsala universitetsbibliotek (R589e) som var Swedbergs 
eget arkivexemplar, där han kontinuerligt förde in tillägg 
och rättelser. De övriga handskrifternas avvikelser från 
Uppsalahandskriften har förts in och redovisas noggrant. 
Utgåvan är mycket varsamt normaliserad och de 
editionstekniska principerna och övervägningarna redovisas 
föredömligt av Holm. Huvudskälet till normaliseringen är att 
underlätta för läsaren. Originalets uppdelning i sidor, spalter 
och rader följs inte men fi nns angivna i utgåvans text. Strävan 
efter konsekvens och tydlighet har varit de övergripande 
målen.

Holms utgåva har en så kallad glattalfabetisk makrostruktur, 
vilket innebär att alla lemman (uppslagsord) behandlas som 
likvärdiga och att varje lemma står längst ute till vänster i 
spalten utan någon gruppering av sammanhörande ord (som 
exempelvis sammansättningar eller avledningar). Därvidlag 
följer den Swedbergs handskriftsversion. Den glattalfabetiska 
makrostrukturen har blivit allt vanligare i allmänordböcker 
eftersom den anses lätthanterlig dels för användaren, dels 
också i det redaktionella arbetet, i synnerhet i övergången 
mellan tryckta och elektroniska ordböcker. Svenska 
Akademiens ordlista övergick exempelvis till en glattalfabetisk 
makrostruktur från och med SAOL 12 (1998). 

I Swensk Ordabok fi nns svenska synonymer till varje 
lemma, men även en latinsk översättning, frasexempel samt 

hänvisningar till textställen där ordet förekommer. Latinet 
har även funktionen av metaspråk (beskrivningsspråk). 
Swedberg löser homonymi problemet genom uppdelning 
på skilda uppslagsord, ibland med preciseringar genom 
synonymer. Polysemi löser Swedberg genom att anföra 
skilda uppslagsord eller genom att inom uppslagsordens 
ramar dela upp de latinska översättningsorden med item 
(även). Swedbergs defi nitioner är nästan alltid korta och 
koncisa, stundom ges ingen översättning alls. På denna punkt 
skiljer sig Swedbergs ordbok från några samtida ordböcker. 
Holm urskiljer i introduktionen till Swensk Ordabok (s. 14f.) 
mellan två traditioner av svensk lexikografi  där Swedberg 
står som representant för en kortfattad, mer vetenskaplig 
beskrivning medan andra, däribland Stiernhielm och Spegel, 
får representera en mer expansiv, spekulerande stil som 
innehåller mer vidlyftiga och fantasifulla defi nitioner. Fastän 
den sistnämnda traditionen troligen är mer underhållande 
att läsa för sentida läsare och möjligen mer givande för det 
historisk-antropologiska utforskandet av tidiga ordböcker, 
är det som bekant den förstnämnda traditionen som utgör 
credot i den moderna lexikografi n. 

Utgivaren Lars Holm kan inte beskrivas annat än som en 
synnerligen god ambassadör för Swedberg. Han disputerade 
1986 på avhandlingen Jesper Swedbergs Swensk Ordabok – 
bakgrund och tillkomsthistoria (Uppsala) och har sedan dess 
också fortsatt att sprida sin forskning om Swedberg inte minst 
genom en omfattande vetenskaplig och populärvetenskaplig 
kringpublicering, nu senast i skriften Till bords med biskop 
Jesper Swedberg – mat och dryck i Swensk Ordabok (ca 1725): med 
belysande utdrag ur samtida handböcker (2010). Holm har själv 
sammanfattat sin vetenskapliga forskning i antologibidraget 
i ”Jesper Swedbergs Swensk Ordabok” i Jesper Swedberg: en 
antologi, red. Johnny Hagberg (Skara, 2008). I Holms förord 
till ordboken fi nns även en bibliografi  över hans samlade 
forskning om Swedberg. Helt klart är att projektet med 
Swensk Ordabok har krävt den mångåriga förtrolighet med 
källmaterialet som Holm uppvisar. Det gäller inte minst 
utredandet av Swedbergs egna källangivelser, som Swedberg 
inte själv upplyser om. Det är en ytterst förtjänstfull gärning 
att Swensk Ordabok nu äntligen fi nns i tryck, dessutom fi nt 
inbunden,  av Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet. Utgåvan 
fi nns också tillgänglig och fullt sökbar på litteraturbanken.se.

Jon Helgasons 
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Öglunda kyrkas store välgörare i äldre tid hette Johan Hin-
drickson (Henriksson) Rytter (1585-1644). Han bekostade 
om- och utbyggnaden av kyrkan vid mitten av 1600-talet, 
skänkte delar av kyrkans nattvardssilver liksom en mässha-
ke som idag förvaras i kyrkan. Enligt uppgift skall kyrkan 
innan detta vällovliga initiativ ha varit i miserabelt skick. Jo-
han Hindrickson Rytter var ursprungligen östgöte. Som för 
många dugliga personer i hans samtid erbjöd de många kri-
gen goda karriärmöjligheter, och han blev till slut överste för 
”Krigzfolket i Wästergötland”. Efter krigstjänsten blev han 
landshövding över ”Elffzbårgz” län och kommendant över 
Göteborgs stad. Han var dock besutten i St Levene, och där 
fi ck han också den sista vilan. Vid St Levene kyrka fi nns fort-
farande en magnifi k porträttgravsten över honom och ma-
kan.

Johan Hindricksons maka, Katarina Hand, var barnbarn till 
Erik XIV. Hennes moder, som hette Constantia Eriksdotter, 
var en produkt av Erik XIV:s relation med Agda Persdotter. 
När det gäller Johan Hindricksons namn förekommer både 
Rytter och Reuter som tillägg. Bakgrunden är följande: Jo-
han Hindrickson adlades 1615 under namnet Rytter af Skäl-
boö (adliga ätten nr 158), där Skälbo är namnet på faderns 
sätesgård i Skönberga socken i Hammarkinds härad. Namnet 
ändrades senare till Reuter af Skälbo. I personalierna nedan 
omtalas Johan Hindrickson och Katarina Hands yngsta, vid 
faderns död ännu ogifta, dotter, Sophia. Hon kom senare, 
1652, att bli gift med majoren Axel Spens (grevliga ätten nr 
54). Dessa bådas tre döttrar blev senare ingifta i familjerna 
Rålamb (friherrliga ätten nr 59), Kruse af Elghammar (adliga 
ätten nr 43) och Kruuse av Verchou (friherrliga ätten nr 76). 
Släkten Reuter af Skälbo utgick på svärdssidan 1792.      

Johan Hindrickson Rytter af Skälboö avled i Göteborg i 
januari 1644. Året efter trycktes i Linköping den utfärdspre-
dikan som dåvarande superintendenten i Göteborg, Andreas 
Johannis Prytz, höll i anledning av att liket skulle föras till St 
Levene kyrka, där begravningen skulle ske. Denna typ av pre-
dikan är utmärkande för ortodoxins period, som sträcker sig 
från slutet av 1500-talet fram till början av 1700-talet.

Utöver de många predikotillfällena i samband med den or-
dinarie gudstjänsten, hölls också sk. kasualpredikningar i sam-
band med kyrkliga handlingar såsom bröllop, begravningar, 
och, som i det här aktuella fallet, vid utfärdsandakter. Mer-
parten av det bevarade homiletiska materialet från denna tid 
utgörs just av likpredikningar. Det är dock svårt att på basis 
av detta material, bilda sig en alldeles korrekt uppfattning om 
hur det predikades. En icke ringa del av dessa likpredikningar 
är nämligen vad man skulle kunna kalla för ”beställnings-
jobb”, där förmögna personer anlitat framstående predikanter 
för uppdraget att sammanställa dessa predikningar. Många av 
dessa likpredikningar trycktes också. Det äldsta personhisto-
riska trycket från Västergötland – om man undantar biskop 
Brynolf Algotssons levnadsbeskrivning – utgörs just av en lik-
predikan, hållen av sedermera superintendenten i Göteborg, 
Sylvester Phrygius, i samband med begravningen av Anders 
Andersson Ekeblad i Eggby kyrka den 12 januari 1612. Till 
sitt omfång är dessa predikningar dessutom ofta mycket om-
fattande. Den här aktuella Prytz predikan omfattar exempel-

vis 18 sidor samt sju sidor personalier.
Personalierna, det vill säga en levnadsteckning över den 

döde, kunde även de bli mycket omfattande, och det fi nns 
skäl att anta, att bilden av den döde kunde variera beroende 
på arvodets storlek, eller om den döde tillhörde den del av 
överheten som det gällde att hålla sig väl med. Detta bidrog 
till att likpredikningarna i vissa sammanhang sågs med nega-
tiva ögon, och senare slog pendeln tillbaka på så vis, att man 
blev mer restriktiv när det gällde att tala om den döde. De 
personalier som meddelas i denna utfärdspredikan över Johan 
Hindrickson Rytter är dock i högsta grad upplysande, varför 
de återges in extenso nedan: 

Hwadh nu mehra är til at tala om thenna wälb. Salige 
Herren, är han född uthi Östergöthland på Skälboo i 
Skinberga Gäld Anno 1585 om Johannis Dagh.
Then S. Herrens Fader war Ehreborne och Wälachtat 
Hindrick Nilsson til Skälboo, uthi heela sin lijffztijd be-
fallningz Man på Stäkebårg.
S. Herrens moder war Ehreboren och Dygderijk Matrona, 
Brijta Hans Dotter til Stålboo. Then S. Herrens Föräldrar 
hafwa strax han född war til werlden hafft honom til wår 
HErra Jesum Christum, genom then helge Döpelsen, se-
dan hafwa the upfödt honom uthi Gudzfruchtan, tucht 
och Herrans förmaning, först heema, och sedan några Åhr 
i Söderköpingz Skola.
När Åhren något för honom tiltogo, begynte han hoos 
sigh sielff efftertänckia, huru han bäst medh tijden kun-
de tiäna sitt kära Fädernesland, glädia sina Föräldrar, och 
i Werlden framkomma till ähra. Gaff sigh så medh sine 
Föräldrars samtycke til Krigzwäsendet, under then Sto-
ormechtige Konung Carl den IX Höglofl ig i åminnelse, 
emoot Cronan i Påland, och tiente för een Ryttare under 
itt skåtskt Regemente till Häst. Och war medh uthi thet 
Feltslaget som K. Carl Salig hoos Gudh hölt medh kon-
ung Sigismundo uthi Poland wid Karkeholm.
När tå denne S. Herren ifrån Slachtningen til Swerige 
kommen war, är han aff den Stoormechtige K. Carl för 
sitt manlige modh som han emoot Fienden hade see låtit, 
satt til en Fendrich under Wälb. Knut Hand til Bierkenäß, 
på then tijden Ryttmästare öfwer itt Compagnie befold-
ningz Ryttare, strax ther ifrån til Leutenampz plaß, och 
förährade S. K. Carl honom både Hästar Tygh och all till-
behör til at bekläda samma ämbete.
När tå öfwer bemälte Stoormechtige K. Carl bleff kall-
lat här ifrån Werldenne, effter Gudz Gudommelige wil-
lia och försyn genom then timmelige döden, Och den 
Stoormechtige Konung Gustaff Adolph den Stoore och 
Andre antogh Regementet, är den S. Herren tagen ifrån 
Leutenampß plaßen, och aff Konung Gustaff sielff Stor-
wyrdigst i åminnelse satt til en Major under Obersten 
Wälb. Jesper Andersson, för itt Regemente til Foot, detta 
sitt ombetrodde Majorskap förestod han alt til deß wår 
fordom aldranådigste Konung Gustavus Adolphus drog til 
Krigh emoot Stoorfursten i Ryßland, tå bleff han Consti-
tuerader aff Konung Gustaff til een Oberste Leutenampt.
När Fridzfördraget emellan Sweige och Ryßland slutit 
war, och den Stoormechtige Konung Gustavus giorde itt 

Utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter



19

uitog till Riga, satte H. K. M. denne S. Herren icke allenast 
til en Oberste, uthan ock så til att Commendera några 
Regemente i General Major stelle. Och hafwer denne S. 
Herren för Riga hållet sigh mycket Ridderligen, och in-
lagt stoor ähra, för Sweriges Crona, bleff ock tå aff Fien-
den medh en Mußqueet kula in igönem Munnen, och 
uth igönom Kindbacken skuten, fi ck ock ther fl ere skått.
På samma tijdh är han aff Konung Gustaff, salig och hög-
lofl ig i åminnelse constinuerat til een Commendant på 
Byrßen i Liffl and, hwarest han är fallen uthi een swår Si-
ukdom, såsom thet hade warit itt hastigt Slag.
Der effter när han nu kom til helsan igen, sende H. K. M. 
honom til Swerige och satte honom til een Oberste öfwer 
heela Wästgiöta Krigzfolk til Foot och Häst. Der effter 
hafwer den S. Herren uthaff begynnelsen warit medh uthi 
thet Pryßska Kriget, och der uthi många occasioner be-
wijst sigh Manneligen och Ridderligen.
Anno 1628 i Augusti Månad, tå H. K. M. S. Konung 
Gustaff Adolph lågh för Graudenß i Pryßen, blef han för-
ordnat hiit heem uthi Landet til at wara Ståthållare på 
Elzborgz Slått, sampt ock Landzhöffding öfwer des Lhän, 
här brede Wid är honom ock för någon tijdh sedan om-
betrodt, at hafwa högsta Commendet här öfwer Staden 
Göthebårg och des Guarnison, uthi Hwilken tienst sampt 
medh det han war Landzhöffding, han ock saliger i HEr-
ranom är affsomnader.
Huru trooligen och wäl nu denne S. Herren sina högt 
ombetrodde ämbeter och tienster hafwer föreståt, gifwa 
fuller the witnesbörd, som ännu lefwa, hwilka honom 
emoot Fienden folgt hafwa Inrijkes och Uthrijkes, och 
the som under hans Commende warit hafwa, så ock alle 
de som på höga Öfwerheeß wägnar hafwa hafft medh ho-
nom til at beställa.
Denne S. Herrens Husfrw är then Wälbårna och Dygde-
samma Frw Carin Hand, til Bierkenäß, burin och född 
aff een högh och förnemblig Adels stemma uthi Swerige.
Uthi Echteskapz stadgar hafwer han lefwat medh sin käre 
Frw uthi 28 åhr, uthi sämia, kärleek och Gudfruchtigheet, 
och med henne affl at fäm Barn, twå Söner och tree Dött-
rar, aff hwilka den Elste Sonen, Wälb. Knut Rytter, sitt 
unga Edla blod hafwer uthi thet Tyska Kriget för sitt Fä-
dernesland rinna låtit. Den andre Sonen Wälb. Hindrick 
Johanson Rytter, är annu uthi lijfwet, och låter sigh bruka 
uthi thet Tyska Kriget.
Döttrarna de twenne äldste äre myckit wäl försörgde med 
fromma och goda Män. Den yngsta Dottern, Wälb. Jung-
frw Sophia Rytter, är än oförseed, Gudh som hennes S. 
Fader genom Döden hädan kallat hafwer ware hennes Fa-
der och Försörjare.
Huru den S. Herren hafwer fört sitt lefwerne än nu til-
förenne i Predikan omrördt, Nembligen at han hafwer 
lefwat som een rätt Christen, fruchtat Gudh, och warit 
sin Öfwerheet trogen, elskat sitt Fädernesland, och för des 
wälfärd offta wågat sitt Lijff, och ledit myket ondt, giorde 
hwar Menniskia lijka och rätt, och befl ijtat sigh om itt 
godt samweet för Gud och Menniskior. På detta Chris-
teliga lefwernet, så hafwer ock Gudh beskärdt honom en 
Christelig dödh.
När den S. Herren upreste til senaste Rijkzdagh, klagade 

han at han hade ondt i Brystet. War ock i Stockholm int-
het wäl til paß, brukandes Medicin.
Een tijd sedan han war heemkommen, bekom han H. K. 
M. Breff, at om han woro heema på sin Gård, eller hwar 
han wore, skulle han strax begifwa sigh hijt til Göthebårg, 
taga Commendet öfwer Staden, och hafwa honom i de-
fension, thet han ock strax giorde, och förordnade effter 
H. K. M. befallning andra som skulle bestella i Landet 
hwad som behöffdes på hans wägnar.
När den S. Herren tå här uthi Commendet war mechta 
arbetsam, wakande och fl itig, och gaff sig nästan ingen 
roo, hwarken Dagh eller Natt, fi ck han alt mehr och mehr 
ondt i Brystet. Och när han wäll förnam, som hans ord 
altijd lydde, sigh hafwa döden i Brystet, och Gudh wille 
hasta medh honom ifrån denne onda Werldenne, Sände 
han den 10 Januarij bud til sin kära Husfrw, at hon genom 
Dag och Natt wille komma til honom i Göthebårg at tala 
medh honom förr än han biuder Werldenne godh Natt.
Samma uthskickade Påst war S. Herrens nu högdtbedröf-
wade Husfrw genom Dag och Natt fölgachtig, och haf-
wer funnet sin kära Man uthi een stoor swagheet.
Tijsdagen om morgonen anammade de både tilsammans 
Herrans högwärdige Nattvard. Then S. Herren tackade 
ock tå sin käre Frw för sitt goda hierta och all trooheet 
emoot honom, befallandes henne och Barnen uthi Gudz 
thens aldrahögstes Händer. Och oansedt siukdomen sigh 
mehr och mehr Dag ifrån Dag förmehrade: Likwäl hade 
han itt oförskreckt modh, tröstandes sig i alla ögnebleck 
aff Gudz ord, hade Jesu Nampn altijd uthi sin Mund, slog 
sigh aldeles ifrån denna Werldenne, och befalte sig i Gudz 
Händer. I samma stundenne, som hans Ande bleff honom 
förqwafd, sade han: Ja kom nu Herre Jesu, kom, ach Jesu 
hielp, ach Jesu kom, Ther medh lade han sielff sin ögon 
tilhopa uthan någon Lems uthstechning, och ledh saligen 
aff, sittiandes på een Stool, och skedde thetta den nästför-
ledene 18 Januarij emellan 5 och 6 om Morgonen, när 
han nu war på sitt 59 åhr.
Gudh gifwe honom een frögdefull upståndelse. Hwad 
skall man mehra säya, Then S. Herren är dödh för wår 
ögon, Men han lefwer Gudi. Medh oß hafwer han lefwat 
som een from, Gudfruchtig och god Herre, Jagh twiffl ar 
inthet, medh mindre Gudh frögder hans Siäl. Thet S. Lij-
ket bärs nu hädan ifrån oß, han kan oß inthet meht råda 
eller hielpa, Men wij skolom hafwa hinom i een Ewig kär 
åminnelse, Gud tröste hans kära Husfrw och hans kära 
Barn. Gudh tröste och hielpe oß alla, och förlåte oß wåra 
synder, och gifwe hwar ock een uthaff oß itt salig affsked 
aff thenna Werlden, När hans Gudommeliga rådh behagar 
oß hädan fordra.

Amen.

 Markus Hagberg
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