
Skara stiftshistoriska sällskap
Medlemsblad 2012:3
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Skara stift har nu fått sin 83:e biskop sedan stiftet upprät-
tades år 1014. Många av biskoparna känner vi väl till, andra 
är bara namn och årtal. Somliga har gjort sig ett stort namn 
inom kyrkohistorien, andra vet vi ingenting om. Vissa levde 
i en orolig tid och blev fördrivna, avsatta eller till och med 
dödade. Andra fi ck se tiden framfara under tämligen lugna 
förhållanden

I detta medlemsblad berättas om en av de större föränd-
ringarna som skett i vårt stifts historia. Det handlar inte om 
biskopsbyten utan pastoratsreglering. 1962 – alltså för 50 år 
sedan – förändrades det kyrkliga livet i många församlingar. 
Antingen slogs man ihop med andra församlingar eller så mis-
te man sin präst. Samtidigt fanns det församlingar som kunde 
utöka sin prästerliga bemanning. Självklart var det ett stort 
steg för de familjer som måste fl ytta från den ena orten till 
den andra utan att själva vilja det. Så har det varit för många 
yrkesgrupper senare men frågan är om inte prästerna detta år 
fi ck gå i bräschen.

Regleringen 1962 var kanske en av de största som ”drab-
bat” vårt stift sedan 1200-talet då mer än 500 kyrkor revs på 
grund av övertalighet. Denna pastorats- och församlingsreg-
lering har ju fortsatt. Idag har Skara stift 124 församlingar 
mot 372 år 1962. Av kontrakten fi nns idag bara 11 kvar. Pas-
toraten har förändrats från 88 till 51.

Ovanstående är förstås endast siffror. Bakom varje föränd-
ring ligger ett övergripande behov av att Kyrkan skall vara i 
tiden. Förändringar har skett och kommer alltid att ske.

En del ser dem negativt, andra som nödvändiga för att 
Kyrkan skall kunna fungera i dagens samhälle. Bakom varje 
förändring fi nns orsaker och självklart är att sekularisering-
en, landsbygdens avfolkning och det ekonomiska läget är det 
som drivit fram förändringar.

Hur kommer församlingarna att se ut i framtiden? Detta är 
det svårt att sia om. Ändå ger Skara stifts 1000-åriga historia 
oss perspektiv.
Kartan ovan visar Skara stift 1948.

Skara stift i förändring
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”Kyrkan i skogen”
Habo församling, vid Västergötlands sydöstra hörn mot 
Småland, är förmodligen mest känd för sin vackra och 
välbevarade träkyrka. Det är få människor som vet om att 
det i samma socken på 1700-talet fanns ytterligare en kyrka 
med minst lika gamla anor. Bildkonstnären Pia Hesselmark 
Campbell kallar den ”Kyrkan i skogen”. I tre oljemålningar 
illustrerar hon hur Fiskebäcks kyrka år 1780 plockades isär 
och fl yttades på vagn med förspända oxar mer än tio kilometer 
norrut till gården Lilla Flittered, i det som kom att bli Gustav 
Adolfs socken. Drygt 160 år efter kyrkoförfl yttningen restes 
ett kapell på kyrkans ursprungliga plats vid Vätterns strand. 
Genom att studera dess tillkomsthistoria får vi kännedom 
om hur ortsborna – och både kyrkan och frikyrkan i 
församlingens östra del – enades i en strävan att återupprätta 
fädernas kyrka.

Kyrkoförfl yttningen
Den första kyrkan i Fiskebäck byggdes ungefär samtidigt 
som Habo kyrka. Ett av kyrkans inventarier, en unik dopfunt 
med ålderdomliga bilder, har daterats till 1100-talet. Av en 
olyckshändelse brann kyrkan ner på 1630-talet, men byggdes 
upp på nytt. Julius Kemmerer, som var greve Per Brahe den 
yngres hauptman i Visingsborgs grevskap, omnämns ha visat 
ett särskilt intresse för att bygga upp och inreda den. När 
Kemmerer adlades antog han namnet Lantzfelt. Vid sin död 
fi ck han tillsammans med makan en gravkammare inuti 
kyrkan.
 På 1600 och 1700-talen var Fiskebäcks kyrka känd som 
offerkyrka. Människor som befunnit sig i nöd och sedan 
upplevt att de blivit hjälpta ur svårigheten offrade till kyrkan. 
Många gåvor kom från människor som inte tillhörde socknen, 
vilket visar att en del av befolkningen har levt i tron att denna 
kyrka intog en särställning jämfört med andra kyrkor och 
att en gåva till den hade större verkan än en gåva till andra 
kyrkor i trakten.
 Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att Fiskebäcks 
kyrka under medeltiden och även fl era hundra år senare 

hade ett rykte om sig. Ortsbor – och även utsocknes – kände 
aktning för den. Legenden om hur kyrkan kom till kan ha 
haft en viss betydelse. Den första kyrkan i Fiskebäck ska 
nämligen ha uppförts vid Vätterns strand på initiativ av en 
förnäm dam som råkade i sjönöd. Hon gav då ett heligt löfte, 
att om hon kom levande i land skulle hon uppföra en kyrka 
på den platsen.
 Precis som i andra socknar låg kyrkan i Fiskebäck på en 
och samma plats genom fl era hundra år, i en andlig mening 
mitt i byn och församlingen. Den vårdades, restaurerades 
och fi ck ny inredning och nya inventarier efter behov. 
Men tiderna förändrades: Vid biskopsvisitationen i Habo 
församling i Skara stift 1758 väcktes ett förslag att man skulle 
fl ytta Fiskebäcks kyrka till norra delen av socknen, där man 
saknade kyrka. Många ortsbor hade även klagat över att de 
hade långt att resa till moderkyrkan. Enligt traditionen ska 
en man vid namn Zackris Nilsson ha genomfört fl era resor 
till kungen i Stockholm för att be om tillstånd att få fl ytta 
kyrkan.
 Majoriteten i socknen ställde sig bakom beslutet, 
kanske tyckte man att underhållet blivit för kostsamt. 
Fiskebäcksborna visade sitt missnöje genom att på olika sätt 
fördröja förfl yttningen. Till slut fl yttades ändå kyrkan och 
Fiskebäck blev, vid denna tid, ännu ett kyrklöst samhälle. 
Klockan lämnades kvar för att användas vid begravningar 
och kyrkogården fredades till begravningsplats. Ett litet trähus 
planerades också att upprättas över den Lantzenfeldtska 
graven.
 Kyrkans förfl yttning till en annan del av socknen 
motverkade att Habo församling fi ck ännu en kyrka. 
Kanske ansåg man just då att detta var mest praktiskt och 
ändamålsenligt. De ekonomiska frågorna löstes på samma 
gång. Det blev nu sockenborna i den norra delen av 
församlingen som skulle ta ansvar för, och bekosta kyrkans 
underhåll.

Det kyrklösa samhället
Tidigare forskning visar att i samhällen som blivit kyrklösa 

Fiskebäcks kapell
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var det naturligt för sockenborna att söka en andlig 
uppbyggelse och gemenskap på närmare håll, vilket ofta 
ledde till att missionsföreningar och missionshus övertog 
den gamla sockenkyrkans plats och funktion i socknens liv. 
Denna tendens syns också i Fiskebäck, där man så småningom 
byggde Ekets missionshus. Det som är anmärkningsvärt är 
att representanter från både kyrkan och frikyrkan kom att 
samverka för att bygga ett kapell på platsen för den bortfl yttade 
kyrkan.
 Tomrummet efter kyrkan på kyrkogården – bokstavligt 
talat – var en ständig påminnelse för ortsborna. När man 
började förrätta jordfästningen i Habo kyrka förstärktes 
säkert känslan av allmän olust vid begravningar i den östra 
delen av församlingen. Även klockstapeln i Fiskebäck 
påminde om forna tider, liksom geografi ska märken: Enligt 
folklig tradition ska backen där vagnen med den isärplockade 
kyrkan drogs ha fått sitt namn efter kyrkoförfl yttningen. Med 
ett så tungt lass ”sjöng” det i hjulen nedför, varför backen 
kallas ”Sjungarliden”, och uppför backen stretade det emot, 
varför backen även kallas ”Stretarliden”.

Kapellbyggnationen
I många fall där frikyrkligheten övertagit en del av 
sockenkyrkans forna betydelse och funktion i ett kyrklöst 
samhälle infann sig en negativ inställning till prästerskapet 
och kyrkan. Kyrkoraseringar och sammanslagningar lämnade 
bittra spår, så även i Fiskebäck. Kyrkoförfl yttningen sågs som 
ett helgerån. Det är dock värt att notera att förfl yttningen 
av inte verkar ha lett till en ökad misstro mot kyrkan och 
prästerna. Kanske uppfattades inte händelsen som något 
som styrts av pastoratet. Kanske kände sig ortsborna ”bara” 
drabbade av det som hände dem utan att lägga skuld på någon.
 En närmare granskning av den geografi ska och andliga 
orienteringen i församlingens östra del visar att det fanns 
gynnsamma förutsättningar för samverkan. Exempelvis stod 
missionshuset på en del av marken som tidigare var prästgård 
till Fiskebäcks kyrka. Dessutom hade fl era kyrkoherdar i 
Habo på 1800 och 1900-talen en lågkyrklig profi l och var 
allmänt positivt inställda till den frikyrklighet som växte fram.
 Förslaget att bygga ett kapell hade väckts redan 1919, 
men det var först på 1930-talet som projektet realiserades. Ett 
viktigt steg togs 1934 i samband med att man iordningställt 
den gamla kyrkogården. Man höll då en högtidsstund med 
avslutning i Ekets missionshus och startade en insamlingsfond 

för kapellbyggnationen. Bland de medverkande märks 
frikyrkopastor B. Fridén tillsammans med komminister 
Åke Gårdling och kyrkoherde Sven Gudmundsson. Arbetet 
fortsatte sedan att engagera representanter för kyrkan men 
även frikyrkan, däribland Albert Nyman, ordförande i Ekets 
missionsförening. Nämndeman Karl Ringqvist och C. G. 
Isaksson, välkänd industriman i Habo med rötterna i Fiskebäck, 
kom att få särskild betydelse för kapellbyggnationen. Genom 
att de drev frågan framåt i kyrkorådet och tack vara den breda 
uppslutningen kring gåvogivandet till fonden vann de så 
småningom stöd i kyrkofullmäktige.

Saknaden djupt rotad
Under 1900-talets första årtionden byggdes kyrkor och 
kapell även på andra håll i Västergötland, på platser där 
församlingar efter sammanbyggnad eller sammanslagning 
förlorat sina sockenkyrkor. Skälen varierade. En bidragande 
faktor var sannolikt folkkyrkotanken som på 1900-talet såg 
historien som en kraftkälla för framtiden, vilket medförde 
att sockenkyrkan fi ck ett högt symbolvärde då den 
förkroppsligade lokalförsamlingens historia.
 Det är tydligt att gemene man i Fiskebäck upplevde ett 
tomrum efter fädernas kyrka, och att saknaden var djupt 
rotad i folkets själ. Ortsborna verkar ha känt en enighet i 
strävan att ”återupprätta helgedomen” och göra den värdig 
i sin tids mening. Den huvudsakliga drivkraften bakom 
kapellbyggnationen tycks ha varit att återställa kyrkogården 
i ett värdigt skick för jordfästningar och samtidigt ersätta 
den bortfl yttade kyrkan med ett kapell. Det som är ovanligt 
i kapellets tillkomsthistoria är att den visar att missionshuset 
aldrig fullt ut ersatte sockenkyrkans betydelse. I ett omvänt 
förhållande visade kyrkan ett fi nt hänsynstagande gentemot 
frikyrkans verksamhet. Vid invigningen 1939 tydliggjorde 
byggnadskommittén i ett tal att kapellet inte var en ersättning 
för Ekets missionshus. Man önskade också att Habo 
församlingen skulle ordna det så att kapellet inte skapade 
tvister och konkurrens. 

Ewa Wymark

Not: Artikeln är ett sammandrag av uppsatsen Kapellbyggnationen 
i Fiskebäck Habo 1939 – motiv och drivkrafter, vilken lades fram 
av artikelförfattaren vid Teologiska institutionen, Uppsala 
universitet våren 2012.

I Pia Hesselmark Campbells målning är ”kyrkan i skogen” vit. Det beror sannolikt på att hon tog intryck av den form och färg som Fiske-
bäcks kyrka fi ck på den nya uppställningsplatsen i Gustav Adolf. Kapellet som restes på kyrkans ursprungliga plats i Fiskebäck målades först 
gult, men vid en restaurering fi ck det den röda färg som den forna kyrkan sannolikt hade en gång. 
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Vi hade hört talas om att det i Örs kyrka i Dalsland skulle 
fi nnas ett triumfkrucifi x från 1300-talet, som tillhört Skara 
domkyrka. Det verkade för märkligt för att vara sant. Varför 
skulle skaraborna ge bort eller ens sälja något av de förnämsta 
av föremål i sin kyrka? Triumfkrucifi x hänger vid ingången 
till högkoret, det allra heligaste i kyrkan. Att dalslänningarna 
skulle mäktat med att ta det med våld kunde uteslutas direkt, 
tyckte vi. Saken måste utforskas.

Vi for iväg och kom till Örs kyrka, släpptes in av två 
kyrkvaktmästare och på södra väggen hänger detta alldeles 
magnifi ka triumfkrucifi x, som de stolta förevisade. De påstod 
att det kommit till Ör omkring 1660. De ville nu höra vad 
man sa i Skara, men jag sa att vi ville höra deras version.

Då började de att nämna några namn. Lennart Torstensson 
var inblandad, sa de. Han var ju stor fältherre under 30-åriga 
kriget, det visste vi. Västgöte till börden och sedermera 
framgångsrik överbefälhavare i Tyskland för de svenska, 
protestantiska styrkorna. Byggherre till Arvsfurstens palats i 
Stockholm.

Jo, sa kyrkvaktmästarna, han var gift med Beata de la Gardie. 
- Säger det er något? 

Det är klart att vi känner Magnus de la Gardie och vi 
räknade ut att Beata måste vara en kusin till honom. I släkten 
fanns bland annat på gårdar som Gullesbyn och Säter i Ör. 
Men vad har detta med krucifi xet att göra?

Nu var vi framme vid själva berättelsen. Lennart 
Torstensson hade tagit med sig krucifi xet som ett krigsbyte 
från Sydtyskland och deponerat det i Skara domkyrka, kanske 
på 1640-talet. Det hade alltså inte alls hängt i Skara domkyrka 
sedan medeltiden, som vi trott. Av anledningar vi inte känner 
beslöt de att det skulle hänga i Örs kyrka. Så blev det. I 
kyrkobeskrivningen står det idag att Magnus Gabriel de la 
Gardie ”kan ha varit inblandad i fl yttningen av krucifi xet”. 

Triumfkrucifi xet från Skara 
domkyrka i Dalsland

Lite snopet var det att det bara rörde sig om några årtionden 
som korset förvarats i Skara, men sådant får man ta.

Vi skulle precis tacka och gå när en av vaktmästarna undrade 
om vi visste något mer. Det gjorde vi inte. Jo, sa han, det gäller 
den där taggen. 

/" Ni menar taggen från Kristi törnekrona som biskop 
Brynolf fi ck 1304 och som från dess förvarats i Skara 
domkyrka, även om vi sedan reformationen inte 
riktigt vet var, sa vi.

/" Ja, den taggen.
/" Försöker ni säga att den skulle fi nnas gömd här i 

triumfkrucifi xet, och alltså inte längre i Skara 
domkyrka?

/" Det fi nns de här som säger det.
/" Men det vill vi ha sagt, att även om inte vi kan säga 

exakt var den idag fi nns i Skara domkyrka, så är vi 
och hela Skara alldeles övertygade om att den inte 
fi nns i Ör.

Vi tackade för att de ställt upp och visat kyrkan. Vi skildes 
som vänner.

Kerstin och Anders Alberius

Åke Bonniers biskopsvapen med 
hans egena kommentarer

"På en röd botten framträder en öp-
pen bok i silver och ett Kristusmo-
nogram i guld ovanför den öppna 
boken. Mitrans linjer antyder delar 
av ett Kristusmonogram. Kräklans 
övre del, den öppna öglan bildar 
tillsammans med de korslagda strå-
larna, också de, samma monogram.
Biskopsmottot i blått på det silver-
färgade bandet nedanför skölden är 
hämtat från Bo Setterlinds psalm nr 

17 i den ekumeniska delen i Den Svenska Psalmboken.
Kristusmonogrammet i skölden, i kräklan och med anty-

dan i mitrans linjer är uttryck för den tro på Jesus Kristus 
som bär mig. Solus Christus, säger Martin Luther. Jag vill, i 
samklang med det, i ord och handling, i mitt liv och i min 
gärning, tala tydligt om Jesus och inspirera andra att göra det-
samma. Till detta har jag både som präst och biskop vigt hela 
mitt liv. Jesus själv talar också om att vi får ha Honom mitt 
ibland oss (Matt 18:20). Kristusmonogrammet mitt över den 
öppna boken vittnar om detta.

Den öppna boken påminner mig om min familjetillhörig-
het där boken, i över 200 år, spelat en central roll. Natur-
ligtvis är den öppna boken också en symbol för Böckernas 
Bok. Bibeln ska vara en öppen bok, läst, tolkad och levd i det 
enskilda och kollektiva livet. Därför är boken öppen. Sliten 
snarare än sluten. 

Den röda färgen var betydelsefull i min barndom, min fa-
voritfärg. Färgen är också Andens, martyriets och kärlekens 
färg. Må den heliga Andens vind fortsätta att blåsa över Skara 
stift och må vi alla vara 'martyrer' (av nytestamentlig grekiska 
martyria - vittne) som vittnar om vår Herre i och genom 
den ömsesidiga kärleken som alltid tar initiativet. Genom allt 
detta, och ännu mer, får vi ge Jesus äran!"
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Under vandringen genom livet dyker då och då skuggor ur 
det förgångna upp. Ju äldre man blir desto oftare tycks det 
hända och för varje gång blir det allt mer spännande. En läng-
tan uppstår att dra fram dem i ljuset och försöka väcka liv 
i dem. Fast man vet att det förmodligen kommer att inne-
bära ett sökande, som ibland blir till ett gift som man inte 
kan släppa. Men sökandet innebär också nya kunskaper och 
överraskningar. Så blev det för mig när jag fi ck veta att en 
viss superintendent i Mariestad, Petrus Henrici Melartopaeus 
fanns med i min släktutredning. Jag stötte på honom i de 
mest oväntade sammanhang i mitt eget stift, Strängnäs och 
till och med i min egen stad Torshälla. Jag måste erkänna att 
vissa ord och sammanhang var litet främmande för mig och 
jag välsignar både herdaminnen, kyrkohistorier och Wikipe-
dia som varit mig behjälpliga. Min egen anknytning till Ma-
riestad är ett rotsystem på farssidan. Själv har jag, som prästfru 
varit Strängnäs stift trogen under hela mitt vuxna liv.

Petrus Henrici Melartopaeus föddes någon gång omkring 
1550 i Åbo, i reformationens barndom. Hans farfar Paulus 
Melartopaeus (d.c:a 1557) var Kimito (strax söder om Åbo) 
församlings förste reformerade kyrkoherde. Några person-
uppgifter om dennes far Henrik Paavalinpaeus eller Paulsson 
har inte gått att få fram. Hans yrke känner man inte till, men 
många präster, ämbetsmän och militärer har genom åren fos-
trats inom släkten Melartopaeus.

Sin första skolning fi ck M. i Åbo katedralskola, en anrik 
skola grundad år 1326, vars främsta uppgift var att leda sina 
elever fram till prästvigning. Redan under medeltiden skedde 
utbildningen av präster i stiftstäderna och fortsatte så ända in 
i sen tid då den omkring år 1830 lades över till universiteten 
i Lund och Uppsala. Ofta begav man sig efter sin examen ut-
omlands för att bygga på sina kunskaper. Som ”Petrus Misie-
paeus Aboensis” skrevs M. hösten 1573 in vid Rostocks uni-
versitet, känt som ärkelutherskt. Två år senare, i oktober 1575 
fl yttade han över till det melanchthonpräglade universitetet i 
Wittenberg. Mycket talar för att det rörde sig om en begåvad 
yngling som efter studieåren kunde titulera sig magister.

Vid den här tiden styrde hertig Karl med fast hand sitt her-
tigdöme som bestod av Södermanland, Närke, Värmland och 
Vadsbo/Valle härader i norra delen av Västergötland

Han styrde även över kyrkan och hade gärna ett fi nger med 
i spelet vid tillsättningar av både präster och lärare vid skolan i 
Strängnäs. De religiösa motsättningarna mellan Johan III och 
hertig Karl var vid denna tidpunkt uppenbara, Johan med sin 
dragning åt det katolska och sina kyrkoreformer och hertig 
Karl som till fullo anammat den lutherska läran, Skara stift 
mot Strängnäs.

Efter sina studier sökte sig M. till Strängnäs och arbetade 
under 1580-talet omväxlande som skolmästare, teologie lek-
tor och rektor vid skolan där. Omdömet lär ha varit att han 
passade bäst som lärare och inte som rektor . Den 29/11 1579 
skrev han under trohetseden till hertig Karl som korrektor 
vid Strängnäs skola, med uppgift att se till att den augsburgska 
bekännelsen efterlevdes. Hertigen måste ha upplevt honom 
som en pålitlig kämpe för ”den nya bekännelsen” , en be-
kännelse han stred för både i tal och skrift. En poetisk ådra 
tycks också funnits i den unge M. som med en dikt hyllade 
hertigen och hertiginnan vid deras besök på skolan 1581. För 
detta belönades han med två pund malt. För sitt uppehälle 
innehade M. bl.a. kyrkoherdetjänsten i Vansö pastorat utanför 
Strängnäs. M. var påtänkt som biskop både i Skara, Växjö och 
möjligen i Viborg och skall även ha utnämnts till den senare 

men föredrog att bli domprost i Åbo 1594. Detta vittnar om 
han var väl sedd i kyrkliga sammanhang.

Det är under hans Strängnästid som våra vägar kommer 
att korsas! M utsågs till penitentiarie det vill säga den person 
i domkapitlet som övervakade att folket, i synnerhet präs-
terskapet levde efter Herrans tukt och förmaning. En annan 
samtida penitentiarie var Petrus Erici född och uppvuxen i 
Torshälla, vid denna tid kallad ”Den gamle” på grund av sin 
höga ålder. Honom och hans bror sysslomannen Nicolaus 
Erici eller herr Niels har jag haft anledning att stanna upp 
inför mer än en gång. Tänk att dessa tre kände varandra! Värl-
den är inte stor.

Vid Uppsala möte 1593 då de augsburgska trosbekännel-
sen skulle antagas var M. utsedd till en av de tolv assessorer 
som skulle tjänstgöra vid mötet. Han har även undertecknat 
beslutet.

1585 kände sig M. mogen för att ingå äktenskap med Elsa 
Salomonsdotter dotter till kyrkoherden Salomon Laurentii 
(Fromme) och hans hustru Karin Larsdotter i Toresund.

1594 utsågs, som nämnts M till domprost i Åbo, en tjänst 
han tackade ja till.

Han var en pålitlig lutheran, inte rädd för att stå upp och ar-
gumentera för sin sak och det fi ck han många gånger anled-
ning till att göra. Han var därtill en duktig skribent och ä’ven 
kunnig i fi nska. Under sin åbotid fi ck M i uppdrag att ta sig 
an en revidering av den fi nska bibelöversättningen. Vid den 
här tidpunkten arbetade man hårt på att renodla gudstjänsten, 
det vill säga att bland annat förbjuda elevation vid nattvarden 
och ljus och salt vid dopet. Mycket klokt manade M. präster-
skapet att gå försiktigt fram och inte göra några förändringar 
utan att först ha undervisat sockenborna.

M. blev Åbo trogen fram till 1605 då han utsågs till su-
perintendent i Mariestad. Detta kan kanske behövas förklaras 
något.1581 avskildes Vadsbo och Valle härader från Skara stift. 
Området sträckte sig från Mariestad längs Vänerns östra strand 
upp mot Värmland. Det kom att tillsammans med Värmland 
bilda en superintendention med en superintendent (ung. bi-
skop) till en börja att bosatt i Mariestad. Detta varade fram 
till 1647 då Karlstad blev säte för superintendenten och Ma-
riestad med omgivning återbördades till Skara stift. 1772 fi ck 
superintendenten biskops namn och värdighet.

Det var alltså hit som M. kom till en domkyrka under upp-
förande som aldrig hann bli färdig under hans tid. Han satsade 
hårt och sparade inte sig själv och en besvärlig visitations-
resa knäckte honom hälsomässigt och han avled den 18 april 
1610. Melartopaeus, hans hustru (möjligen d.1612) och en 
son ska ligga begravda i Mariestads domkyrka.

När jag passerar rådhuset på min väg till Torshälla kyrka 
och kastar en blick på urtavlan eller seijaren på rådhusets torn 
brukar jag skänka Paulus Henrici en tanke. Hur många gånger 
har Du inte fått den rätta tiden genom denna seijare på Din väg till 
skolan bakom domkyrkan? Hertig Karl ansåg år 1580 att urver-
ket gjort sitt, beställde ett nytt för domkyrkans räkning och 
kallade till sig sin torhällafödde syssloman Herr Niels. Denne 
fi ck i uppdrag att se till att det gamla urverket fördes över till 
Torshälla kyrka som en gåva från hertigen. När Torshälla efter 
den förödande stadsbranden 1798, som dock skonade kyrkan, 
fått ett nytt rådhus fördes urverket över dit och räknas idag 
som Sveriges äldsta bevarade medeltida urverk.

Du är inte bortglömd Paulus Henrici Melartopaeus!

Margaretha Lindén

 Paulus Henrici Melartopaeus
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1920-talet – Så började det!
År 1918 bildades Kyrkobröderna – Svenska kyrkans lekman-
naförbund – av bl a roteman Alm, Stockholm, och rektor 
Manfred Björkqvist, Sigtuna med stöd av ärkebiskop Nathan 
Söderblom.

Den 6 juli 1922 konstituerades Skara stiftskonvent i Skara 
för kårer som fanns i stiftet, nämligen Borås (bildad år 1919), 
Lidköping, Mariestad och Skara (bildade år 1920). Den första 
kyrkobrödragruppen på landsbygden tillkom år 1924, Kyrke-
falla kyrkobrödrakår. Först i slutet av 20-talet blev det någon 
fart på kårbildningen, bl a tack vare att förbundets general-
konvent hölls i Skara på hösten år 1929. Då samlades man i 
domkapitlets sessionssal! Under de följande två åren bildades 
sju nya kårer. Konventen i stiftet utgjordes av små broderliga 
samlingar med föredrag och samtal i aktuella ämnen samt 
initiativ i församlings- och förbundsfrågor.

År 1932 samlades ett 60-tal deltagare från 10 av stiftets 12 kå-
rer till 10-årskonvent i Borås. Kyrkoråds- och kyrkovärdsdagar 
initierades under 1930-talet i de olika kontrakten i samarbete 
med biskop Hjalmar Danell. Kyrkobrödernas förbundsmärke 
blev klart år 1938 och kostade då en krona per styck.

På 1940-talet inleddes en expansionstid för lekmannarörelsen 
i Skara stift, vilket hade sin grund i att konventsrådet hösten 
1940 skickat ut ett upprop till ett 70-tal präster och lekmän 
i församlingar där kyrkobrödrakår saknades. Biskop Gustaf 
Ljunggren som varmt stödde rörelsen, lät konventsrådets 
dåvarande ordförande, Robin Grane, presentera lekmanna-
förbundets arbete inför de församlade prostarna. Vid 20-års-
konventet i Borås hösten 1942 i anslutning till stiftsmötet fanns 
25 kårer med 740 medlemmar. Årsavgiften fastställdes till 25 
öre per kårmedlem! Åren 1941-1947 samlades man årligen till 
kyrkobrödradagar i Varnhems klosterkyrka med medverkan av 
teologer och andra förnämliga talare. Dessa uppskattade dagar 
fl yttade år 1949 till stiftsgården Flämslätt. Den första årliga kå-
rledarkonferensen hölls i Falköping år 1942 under medverkan 
av förbundsledning, resesekreterare, konventsråd – till stor hjälp 
för kårledningen i de många nybildade kårerna. Kårledarna 
uppmuntrades genom stipendier från stiftskonventet att delta 
i studieveckan för kyrkobröder i Sigtuna med start år 1948.

Tidningen Kyrkvägen gav år 1944 ut ett särskilt kyrkobrö-
dranummer. År 1945 förlades Förbundets generalkonvent till 
Skövde, då 200 bröder från hela landet samlades. Vid stifts-
konventet i Trollhättan år 1948 satte biskop Ljunggren upp 
som mål ”En kyrkobrödrakår i varje församling”. I slutet av 
1940-talet påbörjades en femårig insamling för att bekosta 
ett av Bo Beskows sex glasmosaikfönster i Skara domkyrka. 
17.000 kronor samlades in och vid stiftskonventet år 1950 
överlämnades det ståtliga krucifi xfönstret.

1950-talet inleddes med stiftskonvent i Ulricehamn med 
268 deltagare. Antalet kårer var 75 med 2344 medlemmar. 
Årsavgiften fastslogs till 75 öre. Vid 30-årsjubiléet i Alingsås 
år 1952 var temat: ”Vidga kretsen och vinn nya!” Vid detta 
konvent infördes kontraktsrepresentation i konventsrådet. I 
augusti 1955 hölls generalkonvent i Borås med 500 ombud 
från hela landet. Årsavgiften till Förbundet var nu fem kronor, 
vilket skulle bekosta två studieveckor årligen, fyra resesekre-
terare, expedition, tidning och resemedelsfonden. Algot Tergel 
valdes till generalsekreterare  och Anders Blomgren, Borås,  blev 
vice förbundsordförande och tjänstgjorde också som tillfällig 

Svenska kyrkans lekmannaförbund (f d Kyrkobröderna) 
i Skara stift 

1 9 2 2  –  2 0 1 2

resesekreterare under ett fl ertal år från 1958. Ödenäskåren 
bildades som kår nr 110 i Skara stift år 1956. 

I tidningen Kyrkvägen fanns permanent en sida för kyrko-
brödrarörelsen i stiftet. År 1959 fanns 129  kårer kårer med 
3777 medlemmar – mest i hela landet!  Flera insamlingar 
gjordes under 1950-talet, bl a till stiftsgården Flämslätt, stiftets 
nystartade folkhögskola i Hjo och till utbyggnad av Lekman-
naskolan i Sigtuna. 

Under 1960-talet fortsatte tillväxten fram till år 1967 då det 
fanns 135 kårer med 3559 medlemmar. I februari 1960 kallade 
biskop Sven Danell stiftets folk till gemensam samling kring 
bön och bot i Skara domkyrka då ett tusental personer böjde 
knä vid syndabekännelsen. Vid jubileumskonventet (40 år) i 
Tidaholm år 1962 med 400 deltagare beslöts att kyrkobrö-
derna skulle starta en  insamling till en klockstapel på Flämslätt 
som invigdes år 1965.  År 1962 ändrades Generalkonvent till 
Rikskonvent.

Från 1970-talet och fram till idag har antalet kårer minskat 
successivt, en tendens lika över hela landet. Rikskonventet år 
1970 hölls både i Mariestad och i Skara. Cirka 360 bröder 
och systrar deltog. Biskop Helge Brattgård talade över ämnet 
”Kyrkobrodern i församlingen”. För missionen insamlades 
8.534 kronor vid högmässan i Skara domkyrka (sänd i radio)!  
Vid stiftskonventet i Lidköping år 1972 noterades att det nu 
fanns 123 kårer med 2930 medlemmar. 50-årsjubiléet fi rades 
på stiftsgården Flämslätt med direktor Algot Tergel, Sigtuna, 
som högtidstalare. Kårledardagar anordnades två gånger årli-
gen, och många deltagare samlades till vår- och höstkonvent 
. Vid 1978 års rikskonvent i Uppsala beslöts att även kvinnor 
skulle få vara medlemmar i Svenska kyrkans lekmannaförför-
bund – Kyrkobröderna. År 1979 fanns i hela landet 14.460 
medlemmar, varav 112 kvinnor.

1980-talet: Kårledardagen på stiftsgården Lilleskog avlöstes 
1980 av den årliga bibeldagen, under många år ledd av Folke 
Ström  och numera av Anders Åström. Efter beslut om kvinn-
ligt medlemskap ändrades förbundsnamnet till Svenska kyrkans 
lekmannaförbund och kårernas namn till lekmannakårer, för-

I Vänersborgs kyrka.  Siv Hasselberg, Vänersborg, överlämnar fl era 
inbundna band av tidskriften Kyrkobröderna till konventsledningen 
med anledning av 90-årsjubiléet.
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samlingskårer, pastoratskårer, etc. Nya stadgar antogs år 1984 
och i förbundsledningen började kvinnor fi nnas med. Sedan 
år 1985 heter förbundets tidning ”Lekman i kyrkan”. I sep-
tember år 1982 fi rades 60-årsjubiléet på stiftsgården Flämslätt. 
Vid höstkonventet 1986 var kyrkans bekännelsefråga temat.

I Skara stift skedde vid årskonventet år 1987 sammanslag-
ning av lekmannaförbundet och SSKK (Skara Stifts Kyrkliga 
Kvinnoförbund). Ett par aktiviteter på stiftsgården Flämslätt 
övertogs: rekreationsveckorna under ledning av Lajla och Olle 
Hultberg, Åsarp, ända fram till år 2006, och syföreningsdagarna 
i samarbete med Skara stifts missionsråd (idag Internationella 
gruppen, Sensus, Kvinnor i Svenska kyrkan). Vid 1988 års 
stiftskonvent i Habo noterades att antalet kårer var 77 med 
2104 medlemmar. Domprost H B Hammar talade över ämnet 
”Kan folkkyrkan bli folkligare?” Under en period i slutet av 
1980-talet fungerade Henry Gerenmark, Trollhättan,  och Lajla 
Hultberg som ”byggare” i Skara stift.

Lekmannaförbundets rikskonvent och tillika 70-årsjubileum 
förlades till Skara år 1988 och samlade närmare 600 deltagare 
från hela landet. Biskop emer. Helge Brattgård höll bibelfö-
redrag ”Levande vatten” och biskop Karl-Gunnar Grape pre-
dikade i den avslutande högmässan i Skara domkyrka (sänd i 
radio). Utfärder anordnades till Varnhem, Flämslätt, Kinnekulle 
och Falbygden. 

1990-talet inleddes med lekmannadag på Flämslätt på temat 
”Personlig rädsla i dagens samhälle”. Konventslednngen fi ck 
möjlighet att presentera lekmannaförbundet vid några prost-
möten. Alingsåskåren med 151 medlemmar var år 1991 störst 
i hela landet och Skarakåren kom på tredje plats med 120 
medlemmar. 70-årsjubiléet fi rades i Lidköping. Samtliga kårer 
inbjöds 1993-1994 till en s k ”Aktivitetstävling” med uppgift 
att på olika sätt göra kåren mera känd. Här lyckades Skarastiftet 
bäst i hela landet! Ryda pastoratskår kom etta, Skara, Åsarps, 
Sventorp-Forsby församlingskårer på tredje, fjärde och femte 
plats. Från och med år 1999 har lekmannarörelsen i Skara stift 
fått möjlighet till stiftskollekt. 

2000-talet inleddes med stiftskonvent i Borås år 2000 där 
båda Boråskårerna samtidigt fi rade 80-årsjubileum. Vid höstens 
inspirationsdag på temat ”Lekmannaskap i praktiken” plane-
rades och genomfördes - efter inledning av stiftsadjunkt Jan 
Kesker - en lekmannaledd gudstjänst, något som engagerade. 
Timmele och Ulricehamn inbjöd till 80-årsfi rande med bl 
a biskop Lars-Göran Lönnermark och Karl Erik Sundström 
(Lunds stift) som gäster. 

Lekmannaförbundet i Skara stift har beretts möjlighet att 
göra sin verksamhet känd vid några Medarbetarmöten i Skara 
åren 2002, 2009 och 2011. Anders Åström representerade 
Lekmannaförbundet vid biskopsskiftet år 2004 (Lars-Göran 
Lönnermark – Erik Aurelius). 

En enkät till kårerna resulterade i en Idébank för kårernas 
programverksamhet åren 2001-2010 sammanställd av Inger 
Gabrielson, Skövde. En broschyr med kortfattad presentation 
av lekmannaförbundet har framställts. Kårerna har beretts 
möjlighet att placera sina arkivhandlingar hos Skaraborgs 
folkrörelsearkiv i Lidköping. Konventsrådets handlingar fi nns 
sedan 2003 på Stifts- och Landsbiblioteket i Skara. Ulla och 
Carl-Eric Abrahamson, Timmele har under många år ansvarat 
för Förbundsbutiken.

I fl era kontrakt har anordnats gemensamma samlingar och/
eller bussresor. Hösten 2010 fi rade fem kårer jubileum (90 år, 
80 år och 70 år). 

Under åren 2005, 2007, 2009 och 2011 inbjöds till mycket 
uppskattade Möten för alla åldrar på Hjo folkhögskola med 
deltagare från fl era andra stift och under god ledning av Kristina 
och Anders Åström., Ödenäs.

Skara stifts lekmannaförbunds 90-årsjubileum uppmärksam-
mades vid stiftskonventet i Vänersborg i maj 2012.

Skara i augusti  2012
Sammanställt av Margareta Jansson, f d konventssekreterare

Konventsledning under åren 1922-2012:
Endast sex (6) ordförande:    
Gustav Emil Gustafsson Skara  1922-1939
Robin Grane Skövde 1939-1948
Anders Blomgren Borås 1948-1966
Gösta Karlsson Karleby 1966-1982
Carl-Eric Abrahamson Timmele 1982-1996
Anders Åström Ödenäs 1996-

Sekreteraruppgiften har innehafts av:
Johannes Lindström Skara 1922-1939
Gustav Andersson Falköping 1939-1944
Gunnar Pellvik Falköping 1944-1948
Gösta Svarén Skövde 1948-1949
Conny Melin Falköping 1949-1952
Gustav Andersson Falköping 1952-1955
Anders Siljedahl Häggum 1955-1965
John Winkvist Sollebrunn 1965-1975
Sven Persson Skara 1975-1992
Lajla Hultberg Åsarp 1992-2000
Anita Ryberg Alingsås 2000-2002
Margareta Jansson Skara 2002-2012

Som kassörer har tjänstgjort:
Johannes Lindström Skara 1922-1939
Sven Johansson Tibro 1939-1956
Albin Högvall Nossebro 1956-1976
Einar Jacobsson Vänersborg 1976-1979
Thore Elfwering  Lidköping 1979-1991
Eva-Britt Gustavsson Skarstad 1991-2000
Lars Sjögren Ödenäs 2000-2006
Liisa Lundgren Borås 2007-

 
Bland vice ordförande kan nämnas:  
Tobias Storm, Skara (1953-1971), Folke  Ström, Borås 
(1971-1992),Viveca Vedmar, Skara (1993-1996), Bernt-Olov 
Klingesten, Borås 2005- ) 

I Vänersborgs kyr-
ka. Även Marga-
reta Jansson, Skara, 
får som tack vackra 
blommor efter mång-
årig insats som kon-
ventssekreterare.
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Fram till 1975 kunde en lärare eller präst, för att nu nämna 
några yrkesgrupper, förlänas en statlig orden som ett offent-
ligt tack och erkänsla för statlig, kommunal eller kyrklig tjänst. 
Offi ciellt var det Konungen, som är alla ordnars Stormästare, 
som förlänade Nordstjärneorden eller Vasaorden. Den tredje 
orden, Svärdsorden, gavs endast till militärer. De fl esta mot-
tagare såg det som ett stort nådevedermäle, några avstod av 
principiella skäl. Ibland kunde den vackra orden brukas till 
annat än den var tänkt för. Det berättas om en lektorsfamilj, i 
ett sydligare landskap, där fadern varje jul satte Nordstjärnan i 
grantoppen. Bättre julstjärna kan väl inte tänkas?

Här lite fakta kring dessa ordnar tagna från Hovets hemsida.
Nordstjärneorden var före år 1975 avsedd som belöning 
för svenska och utländska ”medborgerliga förtjänster, för äm-
bets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda 
och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar”. 
Orden bars ursprungligen i ett svart band. Tecknet bär ordens 
devis ”Nescit occasum” (Den vet inte av någon  nedgång).
Graderna är: kommendör med stora korset, kommendör, rid-
dare av 1. klass och riddare (ledamot). Till orden hör en med-
alj, ”Nordstjärnemedaljen”, i guld av 8. storleken.

Vasaorden var avsedd som belöning för förtjänster inom 
en rad områden, där de s.k. tjänsteordnarna Svärds- och 
Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga. Främst skul-
le orden tilldelas personer som gjort goda insatser för jord- 
och bergsbruk, konst, hantverk, teknisk utveckling, handel, 
undervisning och de fria konsterna. Vasaorden är en fri or-
den, det vill säga obunden av regler om exempelvis börd och 
samhällsställning. Orden instiftades år 1772 av Gustav III. Till 
orden hör Vasatecknet samt Vasamedaljen, den första för ut-
länningar i silver, den senare för allmänt medborgerliga för-
tjänster. Medaljen utdelades i 8. och 5. storleken i guld eller 
silver.

Vid en genomgång på frågan om vilka, bland prästerskapet 
inom Skara stift, som bar någon av dessa ordnar, har jag stu-
derat matriklar med början i 1897 års stiftsmatrikel. Här fi nns 
inga utmärkelser angivna. Inte ens biskopen Ernst Jakob Keij-
ser är noterad för Nordstjärnan som han dock erhöll 1885 

och vars Kommendörstecken av dess 1 klass han mottog 
1896. Båda förläningarna hörde samman med tjänsterna som 
domprost i Strängnäs 1885 respektive biskop i Skara 1895.

I 1901 års matrikel för Svenska kyrkan kan noteras att det 
av prästerskapet är 10 som förlänats Nordstjärnan och 11 
Vasaorden. Biskop Keijser (1846-1905) är Kommendör av 
Nordstjärnans 1 klass, kyrkoherden i Borås Johan Enander 
(1826-1909) är Kommendör av Vasaordens 2 klass och kyr-
koherden i Norra Ving Carl Stolpe (1823-1902) är bärare av 
både Nordstjärnan och Vasaorden.

Matrikel för 1902-1906 ger oss följande information: båda 
ordnarna har nu vardera 9 bärare. Två Kommendörer fi nns 
och det är de ovan nämnda Keijser och Enander.

Noterbart är att kyrkoherden i Skövde Johan Hembergs 
(1850-1928) franska orden, Offi cier de l´instruction publiqe, är 
medtagen. Denna erhöll han 1894 som präst i svenska för-
samlingen i Paris.

Leopold Sundbeck är noterad som Riddare  av Grekiska 
Frälsare Orden och blev tilldelad denna som 32 årig. Sund-
beck var född i Hjärtum 1865 och avled i Borås 1927. Fa-
dern var färgeridirektören Carl Alfred Sundbeck. Sundbeck 
prästvigdes 1895 men slutade redan 1901 att verka som präst 
och förvärvade istället godset Arnäsholm i Ljushults socken. 
Sundbeck var en stark patriot och grundade i Uppsala Fos-
terländska Studentförbundet. 1897 deltog han som frivillig i 
Greklands krig mot Turkiet och erhöll i samband med denna 
mission den ovan nämnda orden. Under fi nska inbördeskri-
get är han frivillig på den vita sidan och erhöll Frihetskorset av 
tredje klass 1918.

Ur 1926 års matrikel kan följande noteras: Vasaorden är den 
mest frekventa med 18 bärare,  Nordstjärnan har endast 9. 
Kyrkoherden i Vänersborg Gunnar Helander (1873-1957) 
är förutom Ledamot av Vasaorden även Riddare av Preussiska 
Röda örns orden av dess 4 klass.

Kyrkoherden i Stenstorp Fredrik Kjellander (1875-1958) 
bär den Österrikiska utmärkelsen Ehrenzeichen II Klasse mit 
der Kriegsdekoration vom Roten Kreuze, en utmärkelse som till-
delats honom för hans arbete till hjälp åt Österrikiska krigs-
barn och som han bar med stor glädje och tacksamhet. Paul 

 Ordensförläningar till präster
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Nilsson (1866-1951), hovpredikant och kyrkoherde i Sjo-
gestad är Ledamot av både Nordstjärnan (erhöll senare dess 
Kommendörstecken av 2 klass) och Vasaorden och missions-
prästen i Eritrea Gustaf Rodén (1860-1943) är Riddare av 
Abessinska Stjärn Orden.

Går vi nu 13 år framåt i tiden så utkommer nästa stora 
biografi ska matrikel 1939. Denna är liksom 1926 också en 
porträttmatrikel. I Skara stift är nu Gustaf Ljunggren (1889-
1950) biskop sedan 1935. Han är som sig bör Kommendör 
av Nordstjärneordens 1 klass. De enda prästerna som är de-
korerade med utländska förtjänsttecken är de ovan nämnda 
kyrkoherdarna Helander och Kjellander. Helander bär nu 
även Konung Gustaf V:s Jubileumsminnestecken, en förläning 
som även hovpredikanten Paul Nilsson bär.

Domprosten Emil Berglund (1873-1950), domprost sedan 
1926, är Kommendör av Nordstjärneordens 2 klass.

Totalt är det 22 präster som är Ledamöter av Vasaordens 
medan endast 6 står noterade för Nordstjärnan i denna ma-
trikel

1970 utkom Ivar Hylanders Biografi sk matrikel över Svenska 
kyrkans prästerskap.   

Tre biskopar fi nns med. Yngve Rudberg (1887-1978) blev 
domprost i Skara 1945 och var biskop 1951-1955. 1949 ut-
nämndes han till Kommendör av Norstjärneorden och 1954 
till Kommendör av dess 1 klass. Hans efterträdare Sven Danell 
(1903-1981) var biskop mellan åren 1955-1969. Som biskop 
utnämndes han som brukligt var till Kommendör med stora 
korset av Nordstjärneorden 1967. Han fi ck även mottaga 
Konung Gustaf V:s 90-års Jubileumsminnestecken liksom Konung 
Gustaf VI Adolfs Minnesmedalj (denna bar även kyrkoherden 
i Levene, hovpredikanten, Tell Törnblad, som kom att kon-
fi rmera fl era av prinsessorna). Danell bar även Storkorset av 
Finlands Lejons orden liksom Estniska Ortodoxa Kyrkans Platon-
orden. Helge Brattgård (1920-2007) som efterträdde Danell 
1969 var biskop till sin pension 1985 är i denna matrikel 
endast noterad som ledamot av Nordstjärnan som han erhöll 
1967. Att han så tidigt fi ck denna utmärkelse har att göra med 
att Brattgård 1965, som 45 åring, blev domprost i Linköpings 
stift. Han kom senare att få dess Kommendörsgrad av 1 klass 
1972.  

Den näst högst dekorerade är kyrkoherden i Vänersborg 
Bengt Swarén (1904-2001) som förutom Ledamot av Nord-
stjärneorden var Riddare av Finlands Lejons orden och Norska 
Haakon VII:s Frihetskors. De två sistnämnda utmärkelserna fi ck 
han för sitt hjälparbete för Finland och Norge under kriget.

Nathanael Engbäck (1895-1975) som slutade som kom-
minister i Åsarp bar den ovanliga Kinesiska Gyllene Skördens 
Orden av dess 6 klass. Engbäck hade rest ut som missionär till 
Kina redan 1919 och var i första omgången verksam i åtta år 
och reste ånyo efter sin prästvigning i Skara 1930 ut i ytterli-
gare fem år. Det kinesiska språket behärskade han och kunde 
predika på folkspråket.

Kyrkoherden i Särestad Bertil Bruce (1904-1992) är den 
enda av prästerna som är Riddare av Finlands Vita Ros orden, 
en utmärkelse han fi ck för sina insatser i Finlandshjälpen. Han 
var även Ledamot av Nordstjärneorden.

Domprosten Nils Karlström (1902-1976), domprost 1952-
1970, är innehavare av Nordstjärnans Kommendörstecken av 
dess 2 klass och mottog detta tecken 1972.

Till nästan 100 % är det endast kyrkoherdar, domprostar 
och biskopar som i denna uppräkning har fått del av de båda 
ordnarna Nordstjärnan och Vasaorden. Men det fi nns ett 
undantag och det är komministern Olof Magnusson (1897-
1980) som ett år efter sin pensionering 1964 erhöll Nord-
stjärneorden vilket får anses vara noterbart. Magnusson var 

komminister i Borås Gustav 
Adolfs församling mellan åren 
1939-1963.

Totalt bland prästerskapet i 
Skara stift är det 19 som er-
hållit Vasaorden medan 74 är 
antecknade för Nordstjärneor-
den i denna matrikel.

För att nu gå till den senast 
utgivna matrikeln för Skara 
stift, Biografi sk Matrikel över 
Skara stifts prästerskap 1985, så 
upptas i denna samtliga präster 
som tjänstgjort mellan 1970-
1985, alltså från det att Ivar 
Hylanders stora biografi ska 
matrikel utkom 1970. Av dessa 

är det nu endast 11 som förtecknas för innehav av Vasaorden  
medan 98 har erhållit Nordstjärnan. En enda präst som står 
som bärare av Nordstjärnan lever idag och det är förre kyr-
koherden i Valstad, Karl Magnus Börjesson, som tilldelades 
utmärkelsen 1974 i det svenska ordensväsendets sista skäl-
vande minut. Börjesson är medlem av vårt sällskap, född den 
24/12 1912 och fyller 100 år i december. Att han är senior cleri 
i Skara stift behövs väl inte sägas?

Här kan också nämnas att den från Stommen i Kinna här-
stammande och för Skara stift prästvigde, professorn vid Get-
tysburyuniversitet i USA, Bengt Hoffman (1913-1997), var 
Riddare av Syriens Förtjänstorden. Hoffman var kyrkoherde i 
Fristad 1963-1966.

Till sist kan pekas på kyrkoherden i Borås Birger Forell 
(1893-1958) som förutom innehav av både Nordstjärnan och 
Vasaorden även hade tilldelats Storkorset av Förbundsrepubliken 
Tysklands Förtjänstorden för sina stora insatser för nödlidande 
och krigsfångar i Berlin och i Tyskland under och efter det 
Andra Världskriget.

Slutsatsen man kan dra av att så många präster har tillde-
las Nordstjärnan är den att den utdelades ganska allmänt till 
kyrkoherdar vid en viss ålder och efter ett visst antal tjänsteår.

Nu kan man fråga sig vad det som här är skrivet har för 
betydelse egentligen? Varför ägna några semesterdagar att ut-
forska vad olika matriklar berättar kring ordensförläningar till 
präster inom Skara stift? Svaret är enkelt. Ordensutnämning-
arna var en viktig händelse i det offentliga samhället förr, 
liksom för mottagarna. Många beklagar avskaffandet av detta 
statliga belöningssystem. (Det var samtidigt en god affär för 
staten då mottagarna fi ck lösa sin orden. När de avled skul-
le den sändas tillbaka utan ersättning!) Det gav en offentlig 
erkänsla för en arbetsgärning. Att inneha ”Nordstjärnan eller 
Vasen” gav en viss pondus, erkänsla och glädje för dem som 
fi ck ta emot detta Kungliga vedermäle. Å andra sidan var det 
många dugliga som inte fi ck dessa utmärkelser på grund av 
för få tjänsteår eller annat som kom i vägen. Kanske säger det 
något att det är en enda komminister som erhållit Nordstjär-
nan i uppräkningarna ovan!

Idag har i viss mån Kungliga Patriotiska Sällskapet överta-
git Nordstjärnan och Vasaordens uppgift och funktion. Detta 
Kungliga Sällskap utdelar förtjänstmedaljer för utförd tjänst. 
Kyrkorådet kan exempelvis söka denna medalj för en medar-
betare i församlingen. Kravet är att anställningen skall ha varat 
i 20 eller 25 år.

Johnny Hagberg

Västgötapräst med Vasaordern
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Under min tid som kantor i Locketorp från 1964 till 1971 
var Erik Angrimer min kyrkoherde. Han var alltid glad 
och vänlig, positiv och tillmötesgående. Med en bakgrund 
som journalist var han en fl itig författare av kyrkohistoriska 
skrifter. Dessvärre drabbades han av cancer och avled alltför 
tidigt.

Än mer kontakt hade min fru och jag med Angrimers 
företrädare Gunnar Nordquist och hans fru Greta. Greta 
hade för övrigt före mig haft tjänsten som kantor i Locketorp. 
Vår samvaro handlade mycket om musik och speciellt om 
kyrkans musik. Vi åkte regelbundet tillsammans till övningar 
och musikgudstjänster med Kyrkosångens vänner som var 
mycket aktivt i Skara stift.

Gunnar berättade gärna om restaureringen av kyrkorna 
i pastoratet och särskilt om hur Locketorps kyrka fi ck sina 
berömda glasmålningar.

- Jag satt hemma i prästgården när det knackade på dörren. 
Där ute stod en man som presenterade sig som Bo Beskow. 
Han hade hört om restaureringen av Locketorps kyrka och 
att det även handlade om en utsmyckning av koret. Han 
undrade om han kunde få lämna ett förslag.

Nordquist bjöd Beskow komma in och de satte sig att 
diskutera.

- Någon målad altartavla tycker jag inte vi ska ha, sa 
Nordquist. Det har de fått en i Alingsås för inte så länge sen 
och den tycker jag inte är bra.

- Det håller jag fullkomligt med om, sa Beskow. Jag har själv 
målat den och den blev inte så lyckad.

Diskussionerna fortsatte och kom in på glasmålningar. 
Detta var ju för övrigt den konstform som redan då hade 
gjort Beskow berömd genom hans stora pågående arbeten i 
Skara domkyrka.

- Vi satte oss med varsin bibel och letade tänkbara motiv, 
berättade Nordquist. 

Efter vederbörlig behandling i kyrkoråd och kyrkostämma 
och av antikvariska myndigheter kom beslutet att ge Beskow 

beställningen och fönstren invigdes 1957. Mittfönstret visar 
Brödundret, det vänstra Bebådelsen, Tillbedjan och Dopet 
och det högra Getsemane, Begabbelsen och Golgata.

Församlingen hade från början tänkt sig att få glasmålningar 
bara i det mittre av de tre korfönstren vilket Beskow bestämt 
motsatte sig. Och tur var väl det, det hade sett märkligt ut 
med ett glasmålat fönster omgivet av två fönster med klarglas.

Det är mycket anmärkningsvärt att en landsortsförsamling 
på knappa 500 invånare kunde förvärva konstverk av denna 
dignitet. Man kan peka på främst två förklaringar. Församlingen 
hade planerat och förberett sig på mycket omfattande och 
kostsamma förändringar av kyrkorummet. Det mesta av detta 
hade landsantikvarien avstyrkt och därmed fanns en hel del 
pengar till förfogande. Dessutom fi ck församlingen rikliga 
gåvor och donationer från när och fjärran. Till och med från 
USA kom det pengar.

Även Värings kyrka restaurerades under Gunnar Nordquists 
tid som kyrkoherde. Men där utvecklades frågan om konsten 
i koret på ett annat sätt. Där fanns över altaret en kopia av 
Thorvaldsens Kristusstaty. Den togs undan och magasinerades 
i väntan på att kyrkan skulle få ett konstverk som var mer 
dess eget. Åtgärden gillades inte av alla församlingsbor och 
Gunnar Nordquist berättade att han fått höra en hel del 
klagomål. Någon altaruppsats i Värings kyrka fi ck Nordquist 
aldrig uppleva. Först 1980, tio år efter Nordquists bortgång 
invigdes där ”Bergspredikan”, en mycket vacker målad relief 
utförd av Harry W. Svensson. Svensson var en bygdens son, 
uppvuxen och många år bosatt i Locketorp. Hans konst kan 
beses i många kyrkor, även utanför  Skara stift. Själv ser jag 
med jämna mellanrum hans mäktiga triumfkrucifi x i Kumla 
kyrka.

Bernt Bengtsson

Locketorp och Väring – några minnen
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Flyttlassens nyårshelg
Nyårshelgen 1961/62 var det många fl yttlass med prästfa-
miljer som gick från en församling till en annan över hela 
landet och inte minst i Skara stift. Det var en omfattande 
pastoratsreglering som då trädde i kraft. Den hade förberetts 
under många år. Nu var beslutet fattat av Kungl. Maj: t och 
det innebar att många präster måste lämna sina gamla tjänster 
för att få nya. Även om man närmade sig pensionsåldern gavs 
ingen pardon. Många präster fi ck lämna ett pastorat där man 
tjänstgjort sedan länge. Ibland hade man möjlighet att välja, 
men långt ifrån alltid. Kungl. Maj:t  hade bestämt och så fi ck 
det bli. Kyrkan var ju fortfarande bunden till staten.

Om vi ser på Skara stift hade det skett vissa förändringar 
dittills under 1900-talet. Genom den nya löneregleringen 
som inrättades under åren 1910-29 hade en ny kyrkoher-
detjänst kommit till i Vassända-Naglum. Detta pastorat dela-
des sedan 1947 upp mellan Vänersborg och Trollhättan. Fritz 
Nilsson blev den förste men också den siste kyrkoherden i 
Vassända-Naglum.

Nio kyrkoherdetjänster drogs in under denna tid. Det gäll-
de biskopens prebendepastorat, Skånings-Åsaka som lades 
samman med Norra Ving. Av de ursprungliga åtta pastoraten 
i det gamla Vartofta kontrakt återstod efter sammanslagningar 
endast fem. I Kinne kontrakt gick Kinne-Kleva pastorat upp 
i Husaby. I Falköpings kontrakt förenades Segerstads pastorat 
med Stenstorps. I Kållands kontrakt blev det sammanläggning 
av Rackeby pastorat med Sunnersbergs.  I Mariestads kon-
trakt upphörde Ekby pastorat och slogs samman med Uller-
vads. I Billing förenades Häggums pastorat med Sjogerstads. 
Något senare förenades Leksbergs pastorat med Mariestad.

Borås hade vuxit kraftigt och 1939 delades staden upp i 
två pastorat, som fi ck namnen Borås Caroli och Gustav Adolf 
efter huvudkyrkorna.

I många landbygdspastorat drog man in komministertjäns-
ten genom 1910 års lönereglering. Där det funnits både kyr-
koherde och komminister fi ck man nu nöja sig med enbart 
kyrkoherde. Dessa komministrar behövde dock inte fl ytta. 
De fi ck sitta på sina tjänster så länge de orkade och önskade. 
Men när de slutat fanns tjänsten inte längre kvar.

Bakgrunden till pastoratsregleringen
Nu väntade ännu större förändringar och i många fall indrag-
ningar av prästtjänster. I väntan på det slutgiltiga avgörandet 
hade regeringen avgörandet i sin hand om en tjänst vid le-
dighet skulle få ordinarie innehavare eller vakantsättas. De 
präster som hade en tjänst som skulle vakantsättas visste att 
de måste vara beredda på att fl ytta den dag som nyordningen 
trädde i kraft. De vakantsatta tjänsterna upprätthölls under 
tiden av vikarier.   Det var många präster som under fl era år 
uppehöll sådana tjänster och det innebar en dominoeffekt när 
deras ordinarie tjänster i sin tur uppehölls av vikarier.

1 januari 1952 skedde en omfattande kommunsammanslag-
ning. Många småkommuner försvann och gick upp i större 
enheter.  Minskningen av befolkningen på landsbygden och 
förfl yttning till städer och tätorter krävde nya organisationer. 
Nu menade regeringen att det var hög tid att också se över 
den kyrkliga organisationen.

Redan 1950 tillsattes en statlig utredning som fi ck namnet 
Pastoratsindelningssakkunniga. Utredningen hade fått klara di-
rektiv att antalet prästtjänster inte fi ck utökas, att de minsta 
pastoraten skulle slås samman med andra och att de stora stads-
församlingarna skulle få fl era präster på bekostnad av de små.

Till detta kom att prästerna från 1 januari 1952 helt in-
ordnats det statliga löne- och pensions-systemet. Dittills hade 
prästerna avlönats genom ett mycket invecklat system med 
en viss grundlön, vartill senare kom olika tillägg. Man kan 
säga att prästernas löner förbättrades avsevärt genom den nya 
ordningen, men samtidigt blev de ekonomiska banden till 
staten allt fastare.

Kyrkan tar själv tag i frågan
Medan olika statliga myndigheter arbetade med pastorats-
indelningsfrågan höll också olika kyrkliga myndigheter på 
olika nivåer på med samma ärende.  En av de mest aktiva var 
domkyrkosysslomannen Ove Hassler i Linköping. Han blev 
sedan Pastor Primarius i Stockholm och också ordförande i 
Svenska kyrkans personalförbund. Han gav 1958 ut en bok 
med titeln Pastoratsindelningsfrågan. Han gick igenom frågan 
historiskt och gjorde också en provindelning för alla stift i 
landet. Han talade för en varsam nyindelning.

Skara domkapitel behandlade frågan vid fl era tillfällen. Man 
utsåg sju kontraktsprostar att komma in med förslag till ny 
pastoratsindelning och prästerlig tjänsteorganisation. Men till 
sist var det ändå staten som bestämde.

I december 1957 kom regeringens proposition till riksda-
gen. Beslutet kom sedan i juni 1961 och den 1 januari 1962 
var det dags att sjösätta den nya indelningen.

Hur blev det i Skara stift?
Ove Hassler hade för Skara stifts del föreslagit 98 pastorat 
med 205 prästtjänster. Men nu blev det inte mindre än 27 
pastorat som rationaliserades bort. Det betydde att pastoraten 
minskade från 115 till 88. Många prästtjänster på landet drogs 
in. En ny ordning blev det på så sätt att en kyrkoadjunkt el-
ler komminister skulle tjänstgöra i två pastorat. Antalet präst-
tjänster i stiftet minskade med 17 till jämt 200. Städerna och 
de större samhällena fi ck en viss förstärkning medan lands-
bygden blev lidande och förlorade i många fall sin präst.

Kontraktsprosten Gustaf Linder i Larv skrev en appell i 
stiftets tidning Kyrkvägen. Han menade att kyrkan inte fi ck 
godta den offi ciella lösningen. Gudstjänsterna fi ck inte dras 
in och man måste i ökad utsträckning ta lekmän till hjälp.

Biskop Sven Danell var på samma linje och han startade 
veniatkurser för lekmän, som skulle kunna rycka in i predi-
kouppgifter när prästerna inte räckte till. En tröst i bedrövel-
sen var ändå att församlingsindelningen inte påverkades. Alla 
stiftets 372 församlingar fanns efter den nya pastoratsindel-
ningen.

Håkan Ohlssons förlag i Lund kom snabbt ut med ett supp-
lement till prästmatrikeln. Den fi ck namnet ”passionskalen-
dern” inte bara för den violetta färgens skull.

Några exempel på präster som måste fl ytta fastän de 
närmade sig pensionsåldern
Evert Särnblad hade fram till 1962 tjänstgjort i det gamla Vil-
ske-Kleva pastorat med de tre församlingarna Vilske-Kleva, 
Ullene och Bjurum. Nu fi ck han helt nya arbetsförhållanden. 
Vilske-Kleva och Ullene gick över till Gökhems pastorat, och 
där hade han nu ingen tjänstgöring.  Särnblad fl yttades över till 
Gudhems pastorat. Han fi ck lämna prästgården i Vilske-Kleva 
och fl ytta som komminister till Broddetorps prästgård.  Han 
fi ck behålla en av sina gamla församlingar, nämligen Bjurum, 
men han fi ck också tjänstgöring i Gudhems, Östra Tunhems, 
Ugglums, Broddetorps, Hornborga, Sätuna och Bolums för-

 50 år sedan den stora pastoratsregleringen
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samlingar. Men det var inte nog med detta. Han fi ck också 
1/3 tjänst i Stenstorps pastorat med församlingarna Stenstorp, 
Brunnhem, Södra Kyrketorp, Segerstad, Valtorp, Håkantorp, 
Dala, Borgunda och Högstena. Från att ha tjänstgjort i tre 
kyrkor fi ck han nu en prästtjänst med inte mindre än sjut-
ton församlingar och tolv kyrkor. Vid omorganisationen hade 
Särnblad fyllt 61 år. Särnblad var en saktmodig man och han 
opponerade inte mot det nya utan fann sig väl tillrätta.

Ett annat exempel är Hugo Hermansson. Han hade i 
många år varit komminister i Rackeby i Sunnersbergs pas-
torat. Han var under tio år t.f. kyrkoherde i Horns pastorat. 
Vid pastoratsregleringen måste han gå tillbaka till sitt gamla 
pastorat. Eftersom komministertjänsten i Rackeby dragits in 
placerades han som komminister i Otterstad, som nu förts 
över till Sunnersbergs pastorat. Han hade då hunnit bli 62 år. 
Han fann sig också väl med de nya förhållandena.

Men det fanns också präster som inte orkade med en för-
fl yttning och hade svårt att fi nna sig i de nya förhållandena. 
Men som sagt, det gavs ingen dispens, när nyordningen väl 
trätt i kraft.

Ny kontraktsindelning
Kontrakten fi ck också en ny indelning. Antalet minskade 
från 16 till 15. Vånga kontrakt upphörde att existera.  Av de 
båda kontrakten i norra delen av stiftet, Norra och Södra 
Vadsbo blev det ett som kort och gott fi ck namnet Vadsbo 
kontrakt. Ett nytt kontrakt bildades av delar från Ås och Kul-
ling och det fi ck namnet Herrljunga kontrakt efter central-
orten.  Stiftssekreteraren Carl-Gustaf Drakenberg och hans 
syster Anna hade på 30-talet gjort en stiftskarta, som fanns i 
många prästgårdar och församlingshem. Varje kontrakt hade 
sin färg och pastoraten inom kontraktet hade sedan färger i 
olika nyanser. Den kartan fi ck snabbt en ny ersättare genom 
Roland Rahn på domkapitlet.

Hur är det nu?
Sedan pastoratsindelningen för 50 år sedan har förändringens 
vindar verkligen gått fram över Skara stift. När stat och kyrka 
gick skilda vägar år 2000 fi ck kyrkan själv svara för indel-
ningsfrågorna.  Av de 88 pastoraten som fanns 1962 är det 
bara 51 kvar. Församlingarnas antal har minskat ännu mera 
drastiskt från 372 till 124 och fl era sammanläggningar är att 
vänta. Antalet kontrakt har också minskat från 15 till 11. Dä-
remot har antalet prästtjänster ökat något från 200 till 221.

Några pastorat har inte ändrats
Det kan vara på sin plats att nämna de 9 pastorat som är kvar 
oförändrade sedan 1962. Det är stadspastoraten Vänersborg,  
Lidköping, Trollhättan, Alingsås, Borås Caroli och Borås Gus-
tav Adolf och landsbygdspastoraten Råda, Källby, och Järpås. 
Trollhättans stora kyrkliga samfällighet var under några år 
uppdelat i tre pastorat, Trollhättan, Götalunden och Lextorp, 
men nu har man gått tillbaka till den gamla ordningen med 
ett pastorat, men de tre församlingarna fi nns fortfarande kvar. 
Nu väntar nya sammanläggningar vilket innebär att endast 
Vänersborg, Trollhättan, Lidköping och Alingsås om några år 
kommer att fi nnas kvar som pastorat i den form de hade 
1962.

Biskop Sven Danells ord kan få bli avslutning på denna 
artikel om den stora pastoratsregleringen för 50 år sen. Han 
ville trots allt med frimodighet se mot framtiden och han ger 
den här uppmaningen: ”Herren väntar att fi nna var och en, 
präst eller lekman på sin post”.
        
Underlag till denna artikel fi nns i Håkan Ohlsson matriklar 

över Svenska kyrkan, i L A Cederboms matriklar över Skara 
stift 1926 och 1937 och i stiftskrönikorna i Skara stifts julhäls-
ningar 1962 och 1964.  Ove Hasslers Pastoratsindelningsfrågan, 
Linköping 1958, ger också god information om hur kyrkan 
själv såg på ärendets gång. Det kan också nämnas att prosten 
Eric Börjeson i Saleby vid prästmötet 1960 höll en oration 
med ämnet ”Pastoratsindelningen i Skara stift”.

Nils Hjertén

 Vatikanbiblioteket ny medlem i 
Skara stiftshistoriska sällskap

Vatikanbiblioteket har genom sin prefekt monsignore Cesare 
Pasini meddelat medlemskap i vårt sällskap. Biblioteket är ett 
av världens förnämsta bibliotek. Sällskapet är mycket tack-
samt för att få detta bibliotek som medlem.
För ytterligare kunskap om biblioteket och dess samlingar; 
se återgivet föredrag av vår medlem, ambassadören Fredrik 
Vahlquist, på annan plats i detta medlemsblad

Enligt "Huvudbaner och anvapen inom Skara stift", sid. 228, skall 
i Molla kyrka fi nnas ett huvudbaner över "Göstaff Chlason 
Palm", vilket är riktigt. Baneret är uppsatt inom glas och ram 
längst ner på kyrkans södra kyrkomur.
Som sagt, baneret skyddas av en glasruta, varför bifogade bil-
der inte håller bästa kvalitet, men de är ändå en konfi rmation 
på dess existens.
 

Bengt O Nilsson
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 Hyllningstal (i urval) den 10/8
Det är en stor glädje att få stå här denna dag, inför ett liv, 
inför dig Johnny, vars liv vi idag på 60-årsdagen vill upp-
märksamma.

Och vi, vi som har fått nåden att vandra vid din sida under 
längre eller kortare stunder av våra liv, vi anar – vi vet inte 
alltid, vi förstår inte alltid, men vi anar hur rikt och mångfa-
cetterat ditt liv är och har varit fram till denna dag.

Ser vi bara till det yttre, jag då ser vi – förutom en man 
i sina bästa år, naturligtvis – en kyrkoherde i Järpås pasto-
rat, prost honoris causa, vi ser en ordförande i Föreningen för 
Västgötalitteratur, Skara stiftshistoriska sällskap och Stiftelsen 
Skaramissalet.

Vi ser hur du för dina insatser har blivit belönad med ota-
liga utmärkelser, du är hedersledamot av Västgöta nation och 
ledamot av Kungliga Gustav Adolfs akademien. Dina insatser 
har satt spår såväl ekumeniskt som akademiskt.

Men mitt i allt detta stora, synliga, ja, vi ser i ditt liv som 
ringar på vattnet som sträcker sig ut faktiskt över hela värl-
den, och går såväl genom tid som rum. - men mitt i allt detta, 
Johnny, så ser vi också stillheten i den stora glädjen, den som 
är här och nu, att du Johnny, som vi känner och älskar, av 
nåd har fått din teg här i Järpås att förvalta, och med den allt 
det som här har anförtrotts dig: Familj, med hustru, barn och 
barnbarn, församlingsbor, och inte minst den gåva och det 
ansvar som ligger i att du är Guds ords tjänare.

 Festskrift överlämnad
Styrelsen för Skara stiftshistoriska sällskap överlämnade i sam-
band med ordförandens 60-årsdag den 10/8 en bok med ti-
teln Kyrka, kultur, historia – en Festskrift till Johnny Hagberg.

Skriften som omfattar 559 s. har artiklar från 40 olika väl-
renommerade författare.

Festskriften har varit subskriberad och Tabula gratulatoria 
omfattar 737 namn.

Festskriften kan ännu köpas för 250 kr hos sällskapet.

Från vänster: Harry Nyberg, Markus Hagberg, Magnus Nyman, Sven-Erik Pernler, Bo Theutenberg, Inga von Corswant-Naumburg, 
Johnny Hagberg, Ritwa Herjulfsdotter, Lars-Gunnar Larsson, Göran Karlsson, Fredrik Vahlquist och Lars Holm var några av de författare 
som medverkat i festskriften och som mötte upp på födelsedagen.

Och däri ligger, det vet vi, också din glädje, och ditt stora 
intresse.

Och den kultur, du odlar, den får sin näring från ordet i sig.
Ordet som såddes, Guds skaparord till oss människor.
Genom ditt intresse för ordet, och framför allt det skrivna 

ordet, i alla dess former, har ditt liv fram till idag blivit den 
kulturgärning som vi idag gläds åt och vill hylla.

737 gratulanter, många av dem som inte personligen kunde 
vara här idag, 40 författare, två utmärkta redaktörer Sven-Erik 
Pernler och Markus Hagberg, står bakom vår hyllning till dig 
idag - den festskift till dig, som vi nu ber att få överräcka. En 
hälsning som återspeglar just Ordet sett genom det prisma/ 
de aspekter som vi kallar Kyrka, kultur och historia.  

Johnny, det slutar ju inte här – tillåt mig att använda ett 
slitet uttryck – det är nu resten av ditt liv börjar. Och med 
denna hälsning skulle vi vilja tacka dig för allt det ditt liv har 
burit med sig så här långt, och önska dig allt gott och Guds 
välsignelse in i framtiden.

Låt mig få skicka med dig ett psalmens ord på vägen: Sv 
Ps 596

Styrelsen för Skara Stiftshistoriska Sällskap genom Lena Ma-
ria Olsson
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 Enchiridion.
Det är den lilla och rena katekesen jämte sannfärdig ögonskenlig,
förmerad och välbegrundad försvarsskrift av Sigismund Ernhoffer.

2010 inledde Skara stiftshistoriska sällskap, genom den då-
varande apostoliske nuntien för Skandinavien, ärkebiskop 
Emil Paul Tscherrig, ett samarbete med Vatikanbiblioteket 
där syftet var att belysa svensk reformationshistoria och de 
många gånger invecklade omständigheter som präglade den-
na tidsperiod. Denna historieskrivning har tidigare, förutom 
att präglas av kraftiga förenklingar, nästan undantagslöst fram-
ställts ur segrarnas perspektiv. Alldeles uppenbart innebär ett 
vidgat perspektiv att vår bild av och kunskap om de faktiska 
omständigheterna av reformationen och svenskt 1500-tal 
förtydligas och fördjupas. Sedan tidigare har sällskapet utgivit 
den första evangeliska dogmatiken på svenska, Een kort under-
wijsning… (1558) av dåvarande biskopen i Skara Erik Falck.
De här presenterade skrifterna, dels en katekes benämnd 
Enchiridion, dels Sannfärdig ögonskenlig, förmerad och välbegrun-
dad försvarsskrift, utgavs i Vilnius 1591 – båda översatta till 
svenska av Anders Olofsson, prästvigd i Vilnius 1592. Olofs-
son var senare under några år katolsk präst i Stockholm, men 
blev landsförvisad som en följd av besluten vid Söderköpings 
riksdag 1595.

Skrifternas författare, Sigismund Ernhoffer (1547-1597), var 
född i München, anslöt sig till jesuitorden 1562, prästvigdes 
1573 och kom senare att bli ordinarie kaplan åt drottning 

Anna av Steirmark, Sigismunds hustru.

Katekesen är särskilt intressant på grund av det speciella grepp 
som författaren valt, nämligen att enbart använda citat av re-
formatorn Martin Luther (1483-1546). Den unge ”katolske” 
Luther får på det sättet försvara de sju sakramenten, Maria 
och helgonen. Men även den äldre Luther kunde yttra sig på 
ett sätt som gick att använda i propagandan mot lutheranerna. 
Ur kyrkohistorisk synpunkt är detta mycket spännande och 
belyser reformationsprocessens komplexitet. Vidare kan den 
originella svenskan intressera språkvetare. Slutligen är boken 
också ett stycke unik bokhistoria, där originalet är känt i yt-
terst få exemplar.

I den här presenterade nyutgåvan beskriver professor Mag-
nus Nyman i ett inledande kapitel den mycket komplex tid i 
vilken skrifterna tillkom och professor Per-Axel Wiktorsson 
har översätt dem till modern svenska, där katekesens original-
tryck även återges i faksimil.

Översättning: Per-Axel Wiktorsson. Inledning: Magnus Ny-
man. Red. Markus Hagberg. 2012. 
251 s. Inbunden. Pris: 200 kr

Kulturhistoriska nedslag på och 
omkring Roasjö kyrkogård

Roasjö kyrka

Namnet Roasjö, som 1540 i Skara stifts kyrkliga jordebok 
skrevs Rowarid, anses komma av mansnamnet Roar och ordet 
rydh som betyder röjning. Enligt folktron är det efter jätten 
Roar på Ramnaberg som socknen fått sitt namn.

Socknen, som är en av de mindre i Kind och den minsta 
i Sexdrega pastorat, är rik på fornlämningar. På ”Stora tega-
lyckan” några hundra meter norr om Vännebo gård påträf-
fades år 1874 omkring 15 föremål av järn, brons och silver. 
Under 1870-talet gjordes ytterligare fynd, totalt 36 stycken 
som idag förvaras vid Statens historiska museum i Stockholm. 
Fynden är delar till hästmunderingar, betsel, sadelbeslag, svärd 
och spjutspetsar från folkvandringstid. 

Dominerande näringar i bygden var jordbruk, kreaturs-
skötsel och gårdfarihandel. Vid sidan av dessa näringar har 
människorna här sysslat med olika sorters småslöjd i form av 
vävning, spinning, sömnad, och svarvning. Möjligheterna att 
leva drägligt var små. Många valde därför att emigrera. Under 
åren 1880-1920 emigrerade nära 100 personer, de fl esta till 
Amerika. 

I förhållande till socknens storlek framstår resehandelsverk-
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samheten i Roasjö som mycket omfattande. Anders Eriksson 
från Wännebo i Roasjö, var en gårdfarihandlare som levde 
under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Han hade 
ett respass utställt för resa på Småland och Östergötland, ty-
piska resmål för gårdfarihandlare från Roasjö. De varor han 
uppges förtullat och hade med sig var blå lärftsnäsdukar, röda 
näsdukar, bolstervar, grova band och järnsmide. 

Omkring en mil nordväst om Svenljunga, nära gränsen 
till Marks kommun, på en höjd strax norr om vägen mellan 
Skephult och Sexdrega ligger den vackra träkyrkan i Roasjö. 
Kyrkan som kan dateras till 1690 är byggd av timmer och 
klädd med spån. Den är en god representant för de timrade 
sockenkyrkor som uppförts i Västergötlands sydligaste delar. 
Bidrag till dess uppförande lämnades av Karl XI som också 
uppmanade till en kollekt för ändamålet i hela Göteborgs 
stift. Kyrkan och kyrkogården i Roasjö bildar tillsammans 
med omgivande bebyggelse sockencentrum i en skogig hög-
landsbygd med vidsträckta mossar och starkt kuperad betes-
mark mellan markanta höjder. Den muromgärdade kyrkogår-
den kantas av betesmark samt ängs- och skogsmark. Ett antal 
resliga träd längs en linje rakt väster om västra grinden visar 
var den gamla kyrkvägen en gång gick. Kyrkogården inramas 
av hängbjörkar mot vägen. 

Kyrkan är belägen mitt på kyrkogården i öst-västlig rikt-
ning. I muren fi nns fyra öppningar placerade i de fyra vä-
derstrecken med smidesgrindar. Enligt en uppgift var muren, 
1690, då kyrkan byggdes övertäckt med brädor och en av 
portarna var försedd med porthus i trä. Strax utanför muren 
fi nns två gamla kyrkstall med taktäckning av stickspån. Den 
tredje byggnaden är en timrad faluröd likbod. Kyrkstallar och 
likbod är värdefulla för kyrkomiljöns ålderdomliga karaktär. 
Kyrkogården i Roasjö utgör en miljö med höga kulturhisto-
riska värden. 

Hur många människor som under tidernas lopp rört sig på 
kyrkogården är svårt att uppskatta. Men platsen har varit och 
är viktig för Roasjöborna. Här har man träffat grannar, vän-
ner, bekanta och obekanta. Kanske har tycke uppstått mellan 
vissa på kyrkbacken. Andra har kommit i gräl och somliga har 
förmodligen tagit sig en styrketår innan de gått in i kyrkan för 
att åhöra Guds ord. I ett sockenstämmoprotokoll från 1782 
klagas över hur kvinnofolken påstods stanna och ”skvallra” i 

vapenhuset när de skulle lämna kyrkan. Sockenmännen ansåg 
att kvinnorna borde gå ut på kyrkogården för att samtala med 
varandra. Om de stannade kvar i vapenhuset en stund för att 
prata fi ck de plikta 8 öre silvermynt till kyrkan. Dessutom 
förbjöd man kyrkobesökarna att sitta och luta sig i armarna, 
viska och ”sladdra” under gudstjänsten. Bröt man mot det 
fi ck man böta 16 öre silvermynt. Kvinnorna förbjöds enligt 
samma protokoll att dela ut kryddor under gudstjänsten. 

På kyrkogården fi nns en gravsten över kyrkoherde Erik 
Rosenius, född i Roasjö 1667 och död 1738. Stenen restes 
av Erik Rosenius sonson Mattias Rosenblad. På platsen där 
gravvården står fanns tidigare ett gravhus, ”4 alnar långt, 2 
brett och 1 aln högt med spåntak”. Erik Rosenius beskrivs 
som en oerhört nitisk kyrkoherde och fader. Hans hårda och 
nitiska sinnelag lönade sig på så sätt att han blev stamfader för 
fyra adliga släkter och fi ck många berömda ättlingar. Sonen 
Nils Rosén von Rosenstein som också kallats ”Den svenska 
medicinens fader” (1706-1773) föddes i en syskonskara på 
nio barn i Sexdrega prästgård. Han var näst äldst. Modern 
var prästdottern Anna Wekander. Enligt en uppgift beund-
rade Nils som barn en klok gubbe i socknen, vilket kom att 
avgöra hans val av yrke. 

I hård konkurrens med Carl von Linné fi ck Nils professu-
ren i botanik år 1740. Linné fi ck sedan professuren i medicin 
år 1741. År 1742 kunde de båda byta sina professurer med 
varandra så att de fi ck de tjänster de passade bäst för. Under 
1730-talet hade en viss spänning växt fram mellan Nils och 
Carl. Men efter att båda hade fått var sin professur kom de 
att bli vänner. Linné kom till och med att uppkalla ett växt-
släkte, Rosenia, efter sin forna motståndare Nils Rosén von 
Rosenstein. 

1764 gav Nils ut Underrättelser om barns sjukdomar och de-
ras botemedel. Verket översattes till 8 språk och utgavs i 25 
upplagor, den sista 1951. Från början publicerades texten i 
Vetenskapsakademiens almanackor från 1753 och framåt och 
fi ck på så sätt stor spridning. Nils var först i Sverige med att 
ordinera kinabark vid frossa eller malaria. Han var även en 
pionjär inom smittkoppsympning. Han var en stor föresprå-
kare för variolation, en metod att skyddsympa med smitta 
från äkta smittkoppor. Metoden var riskfylld, enligt en upp-
gift avled hans egen treåriga dotter samt ett fosterbarn efter 
en variolation. 

Nils mest kända medicin var förmodligen ”Roséns bröst-
droppar”. Den bestod av 1 del pulveriserat opium, 1 del saff-
ran, 1 del lakritsextrakt, 5 delar socker och 45 delar mar-
salavin. Dropparna var populära långt fram i tiden. Kanske 
för populära. Missbruk av bröstdropparna, bidrog till att de 
slutade säljas. 

År 1762 adlades Nils efter att framgångsrikt botat kung 
Adolf Fredrik från huvudvärk. Som släktmotto valde Nils 
”Sine spinis”, ”utan taggar”. Han är begravd i Uppsala dom-
kyrka. 

Förutom den ovan nämnda gravvården fi nns fl era beva-
randevärda och intressanta gravvårdar på Roasjö kyrkogård. 
Några av dessa gravvårdar är av stort kulturhistoriskt värde. 

I syfte att ta fram en bevarandeplan inför framtiden har 
Sexdrega pastorat låtit beställa en kulturhistorisk inventering 
av kyrkogårdarna i pastoratet varav Roasjö ingår. Artikeln 
bygger på fakta hämtad ur denna inventering. 

Ritwa Herjulfsdotter
www.landskapsarv.se

Två gjutjärnskors, från senare delen av 1800-talet, inhägnade av 
järnstaket, resta till minne över mannen Johan Ekelund och hustrun 
Anneckan Ekelund. Detta är ett av få exempel på gravplatser inom 
Sexdrega pastorat med både gjutet järnskors och järnstaket. Mycket 
påkostat för sin tid. Ekelund var resehandlande och byggde tillsam-
mans med sin hustru Annika (Pettersdotter) upp en rejäl förmögen-
het. 
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När verket om Skara stifts kyrkor utkom i samband med 
årsmötet i april detta år trodde undertecknad redaktör att 
samtliga stiftets kyrkor fanns med. Trots intensiv korrekturläs-
ning från fl era missades fyra kyrkor. De fanns med på fotoski-
van men kom aldrig att fl yttas över. Det är Händene, Härna, 
Hömb och Skärv. Vän av ordning frågar sig hur det kan bli 
så? Förhoppningsvis blir det en andra upplaga framöver och 
då skall självklart alla kyrkor vara med. Här kommer nu de 
saknade kyrkorna med bild och text.   

Johnny Hagberg

Händene kyrka

Händene kyrka
På slätten utanför Skara reser sig Händene kyrka. Med sina 
stora rundbågsfönster, vitputsade fasader och tornets empire-
huv ser den ut som en ordinär 1800-talskyrka. Men det kraf-
tiga tornet är liksom kyrkans västra del från tidig medeltid. 
Klart besked om detta ger också tornets kopplade romanska 
ljudgluggar, vars mittkolonnetter i sandsten har skulpterade 
ansikten. Sin nuvarande karaktär fi ck kyrkan genom tillbyg-
ge av det fullbreda, tresidigt avslutade koret 1832. Denna tid 
präglar också det ljusa kyrkorummet, även om inredningen 
till stor del är från arkitekt Hjalmar Tessings renovering 1911. 
Predikstolen från 1832 satt dessförinnan över altaret. Dop-
funten utgörs av två romanska dopfuntscuppor, den ena an-
vänd som fot. En tredje cuppa fi nns inmurad i trappan upp 
till tornet.

Härna kyrka

Härna kyrka
På en ås vid den gamla färdleden mellan Viska- och Ätradalen 

står den lilla tornlösa Härna kyrka med sin klockstapel. Plat-
sen är omgiven av gravfält och hade en betydande roll som 
”högaby” i bygden. Den romanska absidkyrkan i sten försågs 
med ett tresidigt avslutat kor i samma bredd som långhuset 
vid mitten av 1600-talet. Kanske skedde det redan 1659 då 
predikstolen och altaruppsatsen donerades av överste Börje 
Drakenberg med fru? I sådana fall är det stiftets äldsta exem-
pel på denna sedermera så vanliga om- och tillbyggnad. I kyr-
korummet är det vid sidan av den romanska dopfunten värt 
att notera att överste Drakenberg låtit avbilda sig i tidstypisk 
dräkt bland lärjungarna i altartavlans nattvardsscen.

Hömbs kyrka

Hömbs kyrka
Kyrkbyn i Hömb är helt präglad av godset Kavlås och dess 
ägare. Byn nyanlades kring 1800 på initiativ av änkefriher-
rinnan Gustava von Essen med enhetliga byggnader längs en 
trädkantad bygata. Söderut leder gatan till säteriet, norrut till 
kyrkan. Hömbs kyrka är i sin västra del romansk, men bygg-
des ut åt öster med ett tresidigt avslutat kor 1715. Detta bygge 
bekostades av Gustav Hård och Brita Stake på Kavlås som i 
lät inrätta en grav knuten till godset under korgolvet, i dag 
familjen von Essens vilorum. Denna släkt som innehaft Kav-
lås sedan 1723 har också satt avtryck på kyrkogården i form 
av ett antal gjutjärnskors. Kyrkogården kan också uppvisa ett 
fl ertal gravstenar från 1600-talet. År 1886 genomgick kyrkan 
en hårdhänt renovering och tillbygget av ett torn i nyromansk 
stil. Som en reaktion på detta försökte nästa generation att 
återskapa barockens kyrkorum med hjälp av jönköpingsar-
kitekten Göran Pauli 1935. Den sedan dess oförändrade in-
teriören är en färgsprakande och intim tolkning av 1700-ta-
lets kyrkoinredningar, komplett med målade skyar i trävalvet. 
Rött och blått dominerar. De enda äldre inredningsdetaljer 
som bevarats är en originell predikstol som ursprungligen 
varit placerad över altaret, änglaprydda ljuskronor i trä och 
två huvudbaner. Det förgyllda altarskåpet skapades av Sigrid 
Oxenstierna 1929. Värt att notera är också godsets herrskaps-
bänk från 1935, tillkommen mer än ett decennium sedan sys-
temet med patronatskyrkor upphörde 1921.

Skärvs kyrka
Den gustavianska kyrkan i Skärv ligger pittoreskt på en höjd 
invid Bysjön. På den terrasserade kyrkogården återfi nns för-
fattarinnan Sophie von Knorrings grav. Dagens vita kyrka 
byggdes 1788 av material från den föregående medeltidskyr 
kan och från det gamla fästet Axevalla hus i socknen. Bygg-
mästare var den på orten bosatte Sven Westman som ansva-

 Kyrkor i Skara stift
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Skärvs kyrka

rade för fl era av de gustavianska kyrkobyggena i stiftet. Stilen 
känns igen på tornhuven, mansardtaket och korväggens ty-
piskt rundade hörn. Kyrkorummet präglas av en renovering 
i klassisk anda 1909. Altartavlan är målad av Louise af Geijer-
stam. Två äldre altartavlor från den gamla kyrkan fi nns också 
bevarade.

Lista över biskopar i Skara stift

Skara stift är Sveriges äldsta och kan 2014 fi ra att det har gått 
1000 år sedan Thurgot blev den förste biskopen i stiftet. Den 
tillträdande biskopen Åke Bonnier är den 83:e biskopen i 
stiftets historia. Här följer en lista, med senare tillägg, på den 
biskopslängd som Hilding Johansson upprättade i boken Ska-
ras historia I, 1985, sid. 402-403.

• Thurgot, 1014–1030
• Gotskalk, 1030, tillträdde ej
• S:t Sigfrid, 1030–1050
• Osmund, 1050-talet
• Adalvard den äldre, 1060–1064
• Acilinus, 1064, tillträde ej
• Adalvard den yngre, 1066–1068
• Rodulvard, omnämnd 1081
• Rikulf, vid 1000-talets slut
• Hervard, sent 1000-tal eller tidigt 1100-tal
• Styrbjörn, död omkring 1130
• Ödgrim, omkring 1130 till cirka 1150
• Bengt (I) den gode, omkring 1150 till cirka 1190
• Järpulf, omkring 1190 till cirka 1200
• Jon Hyrne, 1201–1205
• Bernhard, 1206–1216
• Bengt (II) den yngre, omnämnd från 1219–1228
• Stenar, troligen 1228–1238
• Lars (I), 1240/41–1257
• Valdemar, 1258–1262
• Ragvald, 1262–1263
• Ulf, 1263–1267
• Erik (I), 1267–1278
• Brynolf (I) Algotsson, 1267–1317
• Bengt (III) Johansson, 1317–1321
• Erik (II), 1321–1322
• Peder Larsson, 1322–1336
• Gunnar Tynnesson, 1337–1340

• Sigge Jonsson, 1340–1352
• Sigfrid Rotgeri, 1352–1352
• Lars (II), 1354–1356
• Nils, 1356–1386
• Rudolf av Mecklenburg, 1387–1391
• Torsten, 1391–1404
• Brynolf (II) Karlsson, 1424–1435
• Sven Grotte, 1436–1449
• Bengt Gustafsson (Tre Rosor) 1449–1452 och 1457–1460
• Björn Månsson (Bero de Ludosia), 1461/62–1465, till-
trädde ej
• Hans Markvardsson, 1465–1478
• Brynolf (III) Gerlaksson, 1478–1505
• Vincent Henningsson, 1505–1520
• Didrik Slagheck, 1520–1521
• Francesco de Potenza 1523, tillträdde ej
• Magnus Haraldsson, 1522–1529
• Sveno Jacobi, 1530–1540
• Erik Svensson Hjort, 1544–1545
• Erik Falk, 1547–1558
• Erik Pedersson Hwass, 1558–1560
• Erik Nicolai Swart, 1561–1570
• Jacob Johannis, 1569–1595, avsatt som liturgist men kvar-
stod till 1595
• Henrik Gadolenus, 1593, utnämnd på Uppsala möte 1593 
men tillträdde ej, då biskop Jacob kvarstod i tjänsten till 1595
• Petrus Kenicius, 1595–1609, fl yttade i februari 1608 till 
Strängnäs, varefter Laurentius Paulinus Gothus utnämndes 
till biskop i Skara men utan att tillträdda. Detta då Kenicius 
återfl yttade till Skara under 1609, varför Laurentius Pauli-
nus Gothus fl yttades till Strängnäs i februari samma år.
• Paulus Pauli, 1612–1616
• Sveno Svenonis, 1618–1639
• Jonas Magni, 1640–1651
• Olof Fristadius, 1651–1654
• Johannes Kempe, 1655–1673
• Johannes Baazius den yngre, 1673–1677
• Andreas Omenius, 1677–1684
• Haquin Spegel, 1685–1691
• Petrus Johannis Rudbeckius, 1692–1701
• Jesper Swedberg, 1702–1735
• Petrus Schyllberg, 1736–1743
• Daniel Juslenius, 1744–1752
• Engelbert Halenius, 1753–1767
• Anders Forssenius, 1767–1788
• Thure Weidman, 1789–1828
• Sven Lundblad, 1829–1837
• Johan Albert Butsch, 1837–1875
• Anders Fredrik Beckman, 1875–1894
• Ernst Jakob Keijser, 1895–1905
• Hjalmar Danell, 1905–1935
• Gustaf Ljunggren, 1935–1950
• Yngve Rudberg, 1951–1955
• Sven Danell, 1955–1969
• Helge Brattgård, 1969–1985
• Karl-Gunnar Grape, 1985–1989 
• Lars-Göran Lönnermark, 1989–2004
• Erik Aurelius, 2004-2012
• Åke Bonnier, 2012-
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Your Eminence,
Your Excellencies,
Dear Professors and Students,
Ladies and Gentlemen,

The Church of Rome has possessed archives and collections 
of books since the days of the ancient church. Since it regards 
itself as keeper of the memory of mankind, archives and li-
braries have always played a vital role for the Church. 

The Vatican Library’s manuscript collection is the largest in 
the world. It now numbers 80 000 manuscripts. In addition, 
there are 100 000 other archival items of various kinds. 

The Library also owns 1.6 million printed books, 8 400 
incunabula (books printed before 1501, over 150 000 en-
gravings, woodcuts and drawings, 150 000 photographs and 
300 000 coins and medals. The Medagliere is in fact considered 
one of the world’s richest and most precious collections of 
modern medals.  

Researchers and scholars from all over the world make 
their way to the Vatican Library each year to study the rare 
manuscripts and books.  

Being a book-friend with a special interest in books and 
manuscripts on Saint Birgitta of Sweden (1303-1373) you 
will not be surprised to learn, that I, as a newly accredited 
Ambassador of Sweden to the Holy See in 2002, was eager to 
pay a courtesy call on the then Prefect of the Vatican Library, 
namely Don Farina. In 2007 Archbishop Farina was created 
Cardinal and Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa. 
The same year Don Cesare Pasini succeeded him as Prefect 
of the Vatican Library.

Anyone acquainted with the historical bonds between 
Sweden and Italy knows the importance of Saint Birgitta 
(1303 – 1373) and the strong links between her and the See 
of Saint Peter. This remarkable woman and mother of eight 
children arrived in Rome in 1350 and spent her last 19 years 
in the house now known as Casa di Santa Brigida at Piazza 
Farnese. Birgitta became famous for her heavenly revelations, 
Revelationes celestes. The fi rst complete Latin edition of these 
revelations was printed at Lübeck in 1492 by Bartholomaeus 
Ghotan. 

Birgitta founded the Order of the Most Holy Saviour, 
which was approved by Pope Urban V in 1370. It is now ac-
tive in four continents and has more than 60 convents. Moth-
er Tekla Famiglietti has been its charismatic and dynamic Ab-
bess General since 1979. The Birgitta Sisters form an impor-
tant ecumenical bridge between the Nordic countries and 
Rome. They work actively and purposefully to bring about 
a unifi cation of the Christian Church, in order to fulfi l the 
wish of our Savour Jesus Christ: “That we all may be one”. 
- In 1391 Birgitta Birgersdotter was canonised and in 1999 
John Paul II proclaimed her Patron Saint of Europe. 

Due to the Reformation Sweden´s last two Catholic Arch-
bishops, the brothers Johannes (1488-1544) and Olaus Mag-
nus (1490 -1557) had to leave their native land in 1527 and 
moved to Rome, where they lived for the rest of their lives 
in Casa di Santa Brigida. In 1549 Olaus Magnus had a print-
ing press installed in this old building, which was at that time 
a lodging for pilgrims from the North. From this printing 
offi ce several major works were published such as Historia 
de gentibus septentrionalibus – The History of the Nordic Peo-
ples (1555) - and the fourth Latin edition of Saint Birgitta’s 
Revelationes (1557). Archbishop Johannes was laid to rest in 

Saint Peter’s in 1544, and when his younger brother and suc-
cessor Olaus died 13 years later he was buried at Santa Maria 
dell’Anima near Piazza Navona.   

In the next century a Swedish priest and convert to the 
Roman Catholic Church, Johannes Vastovius, published 
a book on Swedish saints, Vitis aquilonia (The Vine of the 
North). It was printed at Cologne in 1623. His research was 
based on material found in the Vatican archives. In connec-
tion with King Gustaf III’s journey to Italy in 1783 - 1784 
another Swedish researcher and art collector, Carl Fredrik 
Fredenheim, received as a Papal gift in return two beautiful 
volumes containing more than 300 transcripts of Papal Bulls. 
During the 19th century as well Scandinavian historians and 
researchers visited the Vatican for research purposes. Between 
the two World Wars no fewer than seven joint Scandinavian 
research-teams visited the Vatican archives and library. 

On the occasion of the sixth centenary of the canonisa-
tion of Saint Birgitta of Sweden in 1991 the Vatican Library 
enriched the events in her honour with the exhibition Rosa 
rorans bonitatem. The exhibits in Vestibolo del Salone Sistino in-
cluded copies of her Revelationes in manuscript and in early 
printed copies, as well as a unique and richly annotated mis-
sal from the hospital of Saint Birgitta in Rome, among other 
items.

Queen Christina of Sweden’s (1626 – 1689) famous collec-
tion of old and rare manuscripts in Latin and Greek – Fondo 
Reginense – occupies a special place among the vast hold-
ings of the Vatican Library. Cardinal Farina, Don Pasini and 
I decided to co-operate in order to have these precious old 
manuscripts restored and conserved.

As a result of our endeavours Marcus and Amalia Wallenberg´s 
Memorial Fund  donated a sum of SEK 4.6 million, that is 
more than 500.000 EUR, for the restoration and conserva-
tion of Queen Christina’s precious manuscripts. 

In addition King Carl XVI Gustaf of Sweden personally 
granted funds from King Gustaf VI Adolf’s Fund for Swedish 
Culture to support this extensive and time-consuming pro-
ject, which will preserve a common cultural heritage of sig-
nifi cance for humanity for future generations.

The incunabula in the Library of the Pope constitute one 
of the most important such collections in the world. With 
its around 8400 books printed before 1501, the Vatican Li-
brary possesses the fourth largest collection in the world after 
the Bavarian State Library in Munich (19900), the British 
Library in London (12500) and the Bibliothèque Nationale 
de France in Paris (12000). The incunabula of the Vatican Li-
brary represent essential resources for international scholar-
ship not only in the fi eld of the history of the book, but in 
the fi eld of cultural history in general. A catalogue of Vatican 
incunabula was therefore long overdue. 

A generous donation offered by the Most Reverend Dean 
of the Cathedral of Stockholm, Åke Bonnier, enabled the 
Vatican Library to fi nally initiate the Vatican incunabula 
catalogue. For the fi rst time the Vatican incunabula are now 
visible in the On-line Public Access Catalogue (OPAC) of the 
Library of the Pope and hence also accessible to scholars all 
over the world for study and research.

With his generous donation Dean Bonnier has, in the words 
of the Head of the Printed Books Department, Dr Adalbert 
Roth, “not only rendered a great service to the international 
scholarly community, but also given an outstanding example 
of lived ecumenism, which has embellished the Vatican incu-

The Vatican Library and its famous Salone Sistino
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nabula project with an unexpected spiritual dimension.” 
And now to our new important project, the magnifi cient 

Salone Sistino! It was for about three centuries the site of the 
Vatican Library. This monumental space will soon again take 
up this important function, now as the new Consultation 
Room for printed books. It will be opened daily and visited 
by users of the Library. But fi rst it needs renovation work 
to be carried out to make the most of usable space without 
changing the visual artistic impact. The project, generously 
prepared by the eminent Italian architect Paolo Portoghesi, 
provides for the re-use of existing shelves on the perimeter 
of the hall and the introduction of 40 new walnut shelves, 
which will be “open stack”. All together 1,250 linear meter 
of shelving will be gained on which can be placed around 
43,000 volumes at the direct disposal of readers. When the 
famous Hall of Sixtus V – Salone Sistino – opens it will of-
fer new space for 28 researchers. This is a further novelty 
that goes against current trends today, when many libraries 
are forced by economic necessity to reduce the space to the 
public.

The size, age, areas of specialisation and quality together 
make the Bibliotheca Apostolica Vaticana not just one of the 
world’s oldest libraries, but also one of the very fi nest from 
both the researcher’s and the book historian’s point of view. 
A modern library open to the future! 

Fredrik Vahlquist
Ambassador of the Kingdom of Sweden to the Republic of 
Croatia

/Föredrag den 4 juni 2012 i Vatikanbiblioteket

The Glass Wall in the Salone Sistino
Senaste publikationerna i 

Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie

61. ”Led milda ljus”. Erland Olsson berättar om
      sitt liv. 2011
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.
     2 011.
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.
68. Enchiridion. Det är den lilla och rena
      katekesen jämte sannfärdig ögonskenlig,
      förmerad och välbegrundad försvarsskrift
     av Sigismund Ernhoffer. Översättning:
     Per-Axel Wiktorsson. Inledning: Magnus
     Nyman. Red. Markus Hagberg. 2012.
69. Kyrka, kultur, historia – en festskrift till
     Johnny Hagberg. Red. Markus Hagberg,
     Lena Maria Olsson, Sven-Erik Pernler.
     2012



NYA MEDLEMMAR
Medlemsinformation
Årsavgiften är 50 kr. För ständigt medlemskap 
500 kr.
Sällskapets PlusGiro: 484 18 42-0
      Bankgiro: 5812-8166

BIC=NDEASESS
IBAN-nummer: 
SE94 9500 0099 6026 4841 8420

Girokort bifogas till den som ej tidigare gjort 
årets inbetalning.
Alla ändringar vad gäller adress, titel, m. m. skall 
meddelas till kassaförvaltaren Margareta Jansson, 
Skaraborgsgatan 29 B, 532 30 Skara.
Tel: 0511-137 46. 
E-post: margareta_jansson@bredband.net

Skara Stiftshistoriska Sällskap

Hemsida: www.skarastiftshistoriska.nu

Stiftshistoriska sällskapets böcker kan beställas 
hos Johnny Hagberg, Prästgården 531 94 Järpås.
Tel & Fax: 0510-910 16,  070-550 00 98
E-post: jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Styrelse

Ordf. Johnny Hagberg, Järpås
Vice ordf. Lena Maria Olsson, Vänga
Sekr. Lennart Nordquist, Borås
Kassaförvaltare  Margareta Jansson, Skara 
Nils Hjertén, Vänersborg
Lisbeth Sjöberg, Karlsborg 
Markus Hagberg, Skara
Bengt P. Gustafsson, Göteborg 
Helena Långström Schön, Skara

Redaktör för medlemsbladet:
Johnny Hagberg.

ISSN: 1103-3959
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara

Gustaf Almkvist          UPPSALA

Per Beskow VISBY

Richard Burén LIDKÖPING

Jan H. Börjesson MÖLNDAL

Lars Olof Gustafsson ALINGSÅS

Henrik Johansson VÄXJÖ

Ing-Marie Leijon LIDKÖPING

Björn Lindquist ÖREBRO

Hans-Olof Lindqvist VÄRSÅS

Anna Lundgren KARLSHAMN

Ann-Charlotte Richardson PLYMOUTH/England

Kristina Rudolfson GRÄSTORP

Emil Stenhammar  NYKÖPING

Marcus Willén* ÖREBRO

Ewa Wymark HABO

Vatikanbiblioteket* ROM/Italien

 Sällskapet har nu 1039 medlemmar.
 *= Ständig medlem

Bok & Biblioteksmässa
i Göteborg den 27 – 30 september 2012

Även år 2012 deltar Stiftshistoriska 
Sällskapet

-tillsammans med Missalestiftelsen och 
Västergötlands Fornminnesförening-

VÄLKOMMEN till
monter nummer  D03:12

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

e-post: margareta_jansson@bredband.net


