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Årgång 20

Ovan återgivna blyertsteckning är utförd av Gustaf Brusewitz 
1860. Interiören är från Åsle kyrka på Falbygden och är på 
många sätt unik då det fi nns ytterst få bilder från denna tid 
som belyser församlingslivet i en liten landsbygdssocken. Här 
har konstnären fångat en sådan och bilden visar hur det såg 
ut efter en högmässa i denna sockenkyrka. Församlingen sit-
ter fortfarande kvar i sina bänkar. Några samtalar och andra 
håller på att bryta upp. I mitten står prästen med sin höga hatt 
och samtalar eller har förhör med några kvinnor. Kvinnorna 
bär kyrkschalett. Längst till vänster sitter tjänstefolk på en si-
doläktare. Inga levande ljus fi nns i kyrkan, varken i kronorna 
eller på altaret.

Under de 1000 år som kristen tro funnits i vårt landskap har 
just kyrkan och gudstjänsten varit det centrala för att samla 
människor. I själva ordet socken ligger att människor söker 
sig samman. Kyrka och socken hör därför ihop samman på 
ett intimt sätt.
 Kyrkorna och gudstjänstlokalerna har sett lite annorlunda ut 
genom århundradena men själva tanken att människor sam-
las, är tillsammans, har varit det bärande genom seklerna. Hur 
framtiden ser ut för många av våra kyrkor är oviss. En kyrka 
utan gudstjänst och församling blir snart en museibyggnad. 
Vacker att se på men utan inre liv och funktion.     

Inre samling
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Han kunde ha fått sin grav i havet utanför Goda 
Hoppsudden. Men ödet, eller kanske Guds vilja, lät 
den unge prästen överleva den rasande stormen. 
Anders Elgqvist, senare kyrkoherde i Tranemo, var vår 
förste missionär i Kina, språkmänniska, affärsman och 
vetenskapligt intresserad.

Man skulle kunna kalla Anders Elgqvist för en renässans-
människa i 1800-talets mitt. Kinaresan 1849-1851 var det 
mest spektakulära och uppmärksammade i hans liv men han 
var också en ovanligt god representant för sitt dynamiska år-
hundrade, det som lade grunden till det moderna industri- 
och välfärdssamhället.

Inkörsporten till den akademiska världen för studiebegå-

vade ynglingar i början av 1800-talet var oftast teologin och 
så blev det också för bondpojken och drängen Anders Olofs-
son i Drängsered i norra Halland.

Efter prästvigningen i Lund i april 1849 begav sig den 
28-årige Anders som då kallade sig Elgqvist genast av på sin 
missionsresa till Kina. Han och kollegan Josef Fast, uppfyllda 
av nit och hänförelse, var de allra första som sändes dit av ett 
svenskt missionssällskap. Men det skulle visa sig vara ett miss-
tag. Kina hade öppnats för utländska affärsmän och missio-
närer med hjälp av brittiska kanonbåtar och de västerländska 
erövrarna sågs alla som ”vita djävlar” oavsett vad de hade för 
skäl att vistas i landet.

Kineserna hade ju också sina egna religioner, lika mycket 
värda som kristendomen, och hade inget intresse av utländsk 
mission.

Detta upptäckte och förstod Anders Elgqvist.
Dessutom mördades kollegan Fast av fl odpirater, vilket na-

turligtvis bidrog till Anders Elgqvists frustration. 
I skarpa brev hem till missionssällskapet i Lund klargör han 

sin nya hållning. När han avbröt sitt uppdrag efter tre år och 
kom hem igen skedde det därför inte obemärkt. Han satte 
ordentlig fart på debatten kring kristen mission.

Sedan försvann Anders Elgqvist från offentligheten. Men 
följer man honom i spåren så växer bilden fram av en moder-
nismens förespråkare, ständigt rastlös och nyfi ken och driven 
av vetenskapliga ideal. 

Den teknikintresserade kyrkoherden i Tranemo konstruerade denna 
undervattensbåt som framgångsrikt provades i Fryeredssjön utanför 
Gislaved i maj 1887.

Efter en sejour som fängelsepräst på Elfsborgs fästning och 
som sjukhuspräst på Sahlgrenska i Göteborg blev han kyrko-
herde i Tranemo från 1866 till sin död 1895. Han lämnade 
den stränga schartauanismen och blev en folklig, omtyckt 
präst med en för tiden mycket radikal kvinnosyn.

Anders Elgqvist predikar, viger, begraver, för sina kyrk-
böcker och allt sådant som hör prästrollen till. Han har, som 
präster på den tiden, stort infl ytande i det lokala beslutsfat-
tandet framför allt när det gäller skolan och fattigvården.

Han intresserar sig för botanik, zoologi, astronomi, mate-
matik, musik och språk. Med sig från Kina hade han egen-
händigt författade ordböcker och annan litteratur. Detta leder 
till brevväxling med författaren August Strindberg, då ama-
nuens vid Kungliga biblioteket i Stockholm.

Anders Elgqvist utvecklar sin prästgård i Tranemo till en 
blomstrande jordbruksrörelse, uppför nya ekonomibyggnader 

Missionären, kyrkoherden och uppfi nnaren Anders Elgqvist

Denna daguerreotyp av Anders Elgqvist fi nns bevarad i Kungliga 
biblioteket. Den unika bilden är tagen i Hamburg 1849 när han 
som nybliven missionär var på väg till Kina.

Utdrag ur Anders Elgqvists dagboksanteckningar.
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och ett sågverk som förädlar den egna skogen. Han handlar 
med säd och kreatur.

Pengarna fl yter in. Uppmuntrad av traktens förmögna fa-
brikörer investerar han sitt överskott i ett fi nt kvarter i Jönkö-
ping, under några år i slutet av 1800-talet en stad som kokade 
av tillväxt och framtidstro.

Och han har ett stort teknikintresse. Höjdpunkten är en 
egenhändigt ritad, handdriven undervattensbåt. Den sjösätts i 
maj 1887 i Fryeredssjön utanför Gislaved och gör en lyckad 
nedstigning till 15 famnars djup.

Elgqvist själv följer inte med men en av de tre besättnings-
männen är hans dräng Carl Palm som berättar om äventyret i 
en bandad inspelning på sin 95-årsdag 1963.

Ubåtar var ingen absolut nyhet 1887. Den första svens-
ka hade ett par år tidigare byggts av uppfi nnaren Thorsten 
Nordenfeldt. Den var mer avancerad, men den andra fung-
erande ubåten i landet konstruerades alltså av en teknikfrälst 
kyrkoherde i Tranemo.

Anders Elgqvist tjänstgjorde som kyrkoherde i Tranemo åren 1866-
1895.

Anders Elgqvist var gift två gånger, hans andra hustru Hul-
da överlevde honom med 43 år. Han hade faktiskt konfi rme-
rat henne, möjligen till och med döpt henne.

Han dog i mars 1895 i sviterna av en svår infl uensa. Näs-
tan bankrutt. Husaffärerna i Jönköping hade tagit knäcken 
på ekonomin. Men den handlingskraftiga Hulda redde upp 
situationen.

Torkel Ivarsson

För den som vill läsa den fullständiga berättelsen om Anders 
Elgqvists spännande liv rekommenderar jag min bok Solen 
blodröd. Historien om en rastlös man utgiven av Tranemo hem-
bygdsförening.

Senior Cleri

Den till levnadsåldern äldste prästen i ett stift benämns Senior
cleri. Intill den 28/9 var det förre kyrkoherden i Valstad, Karl-
Magnus Börjesson, som innehade denna titel. Han skulle den
24/12 ha fyllt 100 år.

Ny Senior cleri för Skara stift är förre kyrkoherden i Hällstad, 
Sven Frison, Borås, som är född 1919 (se bild ovan). 

Som hängiven fotbolls- och Elfsborgsfantast var han som 
sig bör på Borås Arena när Elfsborg spelade sin guldmatch för 
några veckor sedan.

Besök i Vatikanbiblioteket

I samband med en resa till Rom i oktober besökte Johnny 
Hagberg,Markus Hagberg och Bo Theutenberg Vatikanbib-
lioteket för att överlämna de senaste publikationerna i säll-
skapets skriftserie. Biblioteket är numera medlemmar Skara 
stiftshistoriska sällskap. Bland annat överlämnades Sigismund 
Ernhoffers katekes, Enchiridion, tryckt i Vilnius 1595. Likaså 
Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift. Vid mötet representera-
des Vatikanbiblioteket av sin vice prefekt dr. Ambrogio Piaz-
zoni och dr. Barbara Jatta som även förevisade bibliotekets 
påvliga Albrecht Dürer samling liksom de renoverade läsesa-
larna (se artikel i förra medlemsbladet). 
En intervju gjordes även i Vatikanradion och den kan avlyss-
nas genom länken 
http://sv.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=633086
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Jällby kyrka

Jällby kyrka i Herrljunga pastorat har tidigare daterats till 
mitten av 1600-talet. Nu under år 2012 restaureras kyrkan 
och i samband med detta har upptäckter gjorts som visar att 
den kan vara medeltida.

Gaveln på vinden bakom klockstapeln är det som allra 
tydligast visar spår av att kyrkan skulle kunna vara från tidig 
medeltid, kanske redan från 1100-talet. Gaveln har varit skyd-
dad från väder och vind under årens lopp och är välbevarad. 

Men även Jällby kyrkas timrade väggar, det romanska taket 
och takstolen pekar på att kyrkan kan vara betydligt äldre 
än från 1600-talet, vilket den senast gjorda dateringen gjort 
gällande.

Om den äldsta delen av kyrkan faktiskt är från 1100-talet är 
den unik, och den äldsta kvarvarande träbyggnaden i världen. 
Åtminstone av dem som är kända i västvärlden.

De i denna artikel återgivna väggbilderna är målade av ar-
tisten John Ljung år 1767 och är scener ur Jesu liv. Det hela 
börjar med Adam genom vilken synden kom in i människor-
nas liv. Genom den nye Adam som är Kristus kommer det 
eviga livet tillbaka. De fl esta av målningarna är bilder ur Jesu 
liv. Förvånansvärt nog har målningarna behållit sin ursprung-
liga kvalitet trots fuktigt och eländigt klimat i kyrkan.

Under hela restaureringen har vår medlem, fotografen Stu-
re Björnson, dokumenterat arbetes gång. Det är också från 
hans kamera som samtliga bilder kommer.

Sockennamnet lär betyda ”byn vid mossen”.
Biskop Åke Bonnier kommer att förrätta återinvigning av 

kyrkan 6 januari 2013.

Foto Sture Björnson

En ängel

Takmålning över altartavlan
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Adam Kristus – den nye Adam

Jesu födelse...

...omskärelse... ...och dop
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Förklaringsberget

Getsemane

Korsfästelsen

Gravläggningen

Uppståndelsen

Himmelsfärden
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Erbjudande!

Som medlem i ett av de stiftshistoriska sällskapen får 
Du på olika sätt kunskap i och information om den 
lokala och regionala kyrkohistorien. Eftersom kyrkan 
fi nns också på nationell nivå och i andra stift liksom 
internationellt, är vi övertygade om att också sådana 
kyrkohistoriska förhållanden ska intressera Dig. 

Vi inbjuder Dig därför att bli medlem i Svenska 
Kyrkohistoriska Föreningen.

Som medlem i Svenska Kyrkohistoriska Föreningen får 
Du den mer än 300-sidiga medlemsboken Kyrkohistorisk 
årsskrift, som utkommer i december varje år. Den 
innehåller kyrkohistoriska artiklar av ett rikt varierat 
innehåll. Varje årgång innehåller också en unik och 
mycket fyllig recensionsavdelning, där man på ett enkelt 
och överskådligt sätt kan hålla sig informerad om den 
aktuella kyrkohistoriska litteraturen i vårt land och 
internationellt.

Som medlem i Svenska Kyrkohistoriska Föreningen 
inbjuds Du också till den årliga Kyrkohistoriska dagen 
i Uppsala, en dag med kyrkohistoriska föredrag och 
möjligheter att träffa och knyta kontakt med andra som 
delar Ditt kyrkohistoriska intresse. 2013 äger den rum 
torsdagen den 11 april och skall handla om kyrkans 
undervisning i ett historiskt perspektiv.

Som medlem i ett stiftshistoriskt sällskap har Du nu 
möjlighet att också bli medlem i Svenska Kyrkohistoriska 
Föreningen till reducerad avgift! Ordinarie årsavgift är 
250 kronor, men medlemmarna i de stiftshistoriska 
sällskapen erlägger endast 200 kronor. 

Välkommen att utnyttja detta erbjudande genom att 
betala avgiften till vårt PlusGiro-konto 37 05 43 – 1, 
Svenska Kyrkohistoriska Föreningen. Om Du betalar 
före den 1 mars 2013 får Du, förutom 2012 års årgång 
av Kyrkohistorisk Årsskrift, dessutom den kommande 
årgången 2013 utan extra kostnad. Frakten är inräknad 
i avgiften!

Ytterligare information om föreningen och årsskriften 
fi nns på våra hemsidor 
www.kyrkohistoriska.se/foreningen respektive 
www.kyrkohistoriska.se/arsskriften

Uppsala i oktober 2012

Oloph Bexell
ordförande i kyrkohistoriska föreningen, professor vid 
Uppsala universitet oloph.bexell@teol.uu.se

Anders Jarlert
redaktör för Kyrkohistorisk Årsskrift, professor vid 
Lunds universitet anders.jarlert@teol.lu.se

Boken Karlstads domkyrka omfattar 216 sidor och 240 bil-
der, de fl esta nytagna i färg. Den har hårda pärmar och linne-
trådsbindning. Boken har skrivits på svenska med förkortad 
engelsk text. Förre domprosten i Karlstad, Harry Nyberg, är 
författare.

Boken kostar 300 kr + frakt och beställes genom förlaget 
per@perberggren.st eller per telefon 054-24 06 99

Ny bok om Karlstads domkyrka

Rättelse
 
I senaste medlemsbladet uppgavs felaktigt på sid. 18 att 
Fredrik Vahlquists föredrag hölls i Vatikanbiblioteket. 
Rätt plats skall vara Katolska universitetet i Zagreb.

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

Skara Stiftshistoriska Sällskap 
Plusgiro 4841842-0      Bankgiro 5812-8166

En ny Matrikel för Skara stiftshistoriska 
sällskap är klar under januari månad 2013.

Vill du beställa denna så hör av dig till
Margareta Jansson 0511-137 46 eller

 e-post margareta_jansson@bredband.net
Matrikel kostar 20 kr vilket är portokostnad.
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”Det var ett tal att ingen främling kunde komma till Borås 
utan att hämtas ut till Osdal.” Så berättar P.W. Törner i boken 
Minnen från Gamla Prästgårdar i Skara Stift. Har man vägarna 
förbi Osdal nu för tiden – och det har många, eftersom det 
ligger vid Varbergsvägen ut mot Rydboholm – lägger man 
bara märke till ”Osdals lada”, ett känt landmärke i Borås. 
Man skall inte förledas att tänka på Osdal som en gammal 
prästgård. Det var en gång Carlings fi na landeri ett par kilo-
meter sydväst ut från Borås. Osdal och ett par andra lande-
rier togs i anspråk för att bereda mark åt Kungl. Älvsborgs 
regemente, när det 1914 fl yttade in till Borås från Fristads 
hed. Numera ligger ett förnämligt ridhus på Osdal, och man 
kan undra om inte den gamla ladan på den tid det begav sig 
snarare var ett häststall. Osdal var nämligen känt för sina fi na 
hästar. Brukspatron Hans Carling och hans familj huserade på 
Osdal i mitten av 1800-talet. Självklart skulle den nye kyr-
koherden inviteras till Osdal när han anlände till Borås 1860. 
Han blev en ofta sedd gäst där, och efter tre år blev han till 
och med måg i familjen. Anders Johan Enander gifte sig 1863 
med Hulda Lovisa Carling. Inte långt därefter upplöstes dock 
hemmet på Osdal, efter det att husfadern avlidit. Hans änka, 
Bernhardine Carling, fl yttade in till staden och levde vidare 
till sin höga ålderdom ”på sin ägandes gård som en god och 
värdig representant för det gamla Borås”, skriver Törner. Han 
menar att Hulda Enander, som från tidig barndom varit van 
att röra sig bland olika slags människor, alltså var väl rustad att 
gå in i rollen som prästfru. P.W. Törner skulle i sin tur själv 
skulle bli måg i den Enanderska familjen.

”…en i många hänseenden märklig man”
A. J. Enander kom att inneha tjänsten som kyrkoherde i Borås 
nära ett halvt sekel, från 1860 till sin död 1909. Han ver-
kade där i en tid då staden utvecklades och växte i en takt 

som knappast någon annan stad i riket kunde visa upp. Så 
småningom kom han att få en gata i staden uppkallad efter 
sig, en ära som inte har förärats mer än ett par präster i staden. 
Under sin livstid fi ck han sitt porträtt målat och sedermera 
uppsatt i stadens förnämliga rådhus, som stod färdigt året efter 
hans död. Boråsarna kostade här på sig något utöver det van-
liga. Man anlitade den framstående porträttmålaren, professor 
Oscar Björck från Stockholm, till att avbilda stadsfullmäktiges 
förste ordförande, vilket prosten också var. På porträttet - ett 
av Björcks bästa har det sagts - ses A. J. Enander hålla den 
ordförandeklubba i handen som han förde under tjugofem år 
1867-92. Utöver denna insats i det borgerliga samhället kom 
A. J. Enander att utses till ledamot av riksdagens andra kam-
mare under en mandatperiod 1876-78. På det kyrkliga fältet, 
som ju var hans egentliga hemvist, blev han vald till prost i Ås 
kontrakt, och den sysslan innehade han också i tjugofem års 
tid, 1879-1904. 

”Han var en i många hänseenden märklig man, en god 
Herrans tjänare fast kanske av naturen mer danad för världs-
liga värv.” Denna karakteristik ger prosten Enanders dotter-
son, skriftställaren Knut Hagberg, i sin bok Vägar i Västergöt-
land.  Den gamle prosten skrev mot sin levnads slut själv ned 
sina levnadsminnen, i en skrift som trycktes endast för hans 
närmaste. Ett långt utdrag ur den fyller till största delen Knut 
Hagbergs berättelse om morfadern: ”Prosten i Borås”. Den 
titeln är lånad här till rubrik för denna artikel. Några axplock 
ur prostens memoarer kan vi alltså ta fram här.

”Hemmet var ett armodets hem”
A. J. Enanders hågkomster är, om än mycket personliga, påfal-
lande försynta och synnerligen sparsamma på uppgifter som 
gäller namn, platser och årtal. Från Skara stifts herdaminne in-
hämtas emellertid att han föddes i Härja den 2 juli 1826, och 
att hans föräldrar var soldaten J. P. Glad och dennes hustru Jo-
hanna Andersdotter. Från husförhörslängden får man veta att 
han hade en storasyster Gustafva, som  föddes 1819 och se-
dermera gifte sig och bodde kvar i bygden. ”Hemmet var ett 
armodets hem” är en mening som återkommer ett par gånger 
i självbiografi n. Anders Johan menar att detta var svårt, men 
ännu värre var att barndomshemmet var ”ett disharmoniens 
hem” med ”ett sorgdok” utbrett över sig. Modern var svag 
och sjuklig till följd av att man sällan kunde äta sig mätt. Men 
för sin svaghet fi ck hon ständigt bannor av maken, ”som alltid 
var frisk och stark”, ett gott exempel på verkligt soldatvirke. 
Sonen, som inte minns att han själv behandlades ovänligt av 
sin far, tog så illa vid sig av moderns tysta lidande, att han som 
barn såg sin far som ”hemmets onde genius”. Längre fram i 
livet kunde han dock se honom i en ljusare dager. ”Honom 
fi ck jag försörja, och jag gjorde det gärna”, betygar han. Un-
der barndomen verkar han ha varit ett mycket ensamt barn, 
och han menar att en besökande skulle ha varit säker på att 
fi nna gossen ”sittande på en pall i en vrå, tyst och stilla” Han 
uppförde sig som ett ”stadigt och snällt barn” – och det för 
sin mors skull, för att bespara henne ännu fl er förebråelser.

Han bar dock med sig ett par ljusglimtar från hemmet i en 
liten backstuga vid foten av Hökensås. Den ena är det goda 
minnet av modern. Hon ägnade all kärlek åt sitt barn, som i 
femårsåldern fi ck en ABC-bok och med sin mors hjälp lärde 
sig att läsa i den. Hon hade ”uppfostrats i ett stilla, gudfruktigt 
hem” där hon lärt sig ”bemöta människor med kärlek och 
skonsamhet”. Den andan förde hon vidare till sin lille son. 
Hon skulle i ungdomen ”hafva haft utseendet för sig”, vilket 
hade medfört att den unge soldaten, som hade sin bakgrund 

Prosten i Borås

Professor Oscar Björcks porträtt av prosten Enander. Det är dock 
inte det i artikeln nämnda porträttet utan denna tavla fi nns i Ca-
roli församlingshem, Borås.
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och uppväxt i Göteborg, ”riktade sina blickar till henne”. 
Som en lydig hemmadotter hade hon gett ”vika för sina för-
äldrars enträgna maning” att ta vara på vad de ansåg som ett 
gott parti. Men sonen anser att ”för den efterlåtenheten fi ck 
hon böta med ett fyrtioårigt fridlöst äktenskap”. Under dessa 
långa, glädjefattiga år lystes hennes tillvaro bara upp av under-
rättelserna om sonen, ”hvilka oftast voro af hugnerik art”. 

Modern sökte att ”hålla snyggt så mycket som möjligt var” 
inomhus, om än ingen fäste sig särskilt vid det. Men främ-
lingar som for den vägen förbi tog ändå det enkla barndoms-
hemmet ”i närmare åskådande för ovanlighetens skull”. Det 
var ”på den tiden och i den bygden nästan exempellöst” att 
få se en backstuga omgiven av planteringar. En ljusglimt som 
dröjt kvar hos den gamle prosten var ”ett visst estetiskt skim-
mer” från hans hem. Föräldrarna bemödade sig om att låta sitt 
skönhetssinne ta gestalt i ett uppodlat stycke vildmark som de 
skaffat åt sig runt stugan. Det mönster de sökte efterlikna var 
den närliggande herrgårdens park i fransk stil. ”Visserligen 
blev det hufvudsakligen köksträdgård, men en del användes 
till blomsterodling”, berättar prosten. Man hade till och med 
en berså intill en källa ”vid hvars rand åtminstone under ett 
par år pingstliljor speglade sig i vattnet”. I de här bestyren 
verkar båda föräldrarna ha haft ett gemensamt intresse.

En lång och knagglig bildningsväg
”En half mil från hemmet bodde en särdeles älskelig präst” 
berättar den gamle prosten och rör vid ett av de allra ljusaste 
minnena från sin barndom. Han säger att denne präst var 
”en barnavän som få”. Det var ju före den allmänna folksko-
lans tid, och prästen bjöd under sommaren in ”välartade och 
läraktiga barn” till undervisning i sin kyrka. De fi ck lära sig 
”innanläsning, koralsång och kristendom”. Som elev i den 
skolan från ännu inte fyllda sex år och så i tre år framåt var 
den lille Anders Johan ”ända från början pastorns gunstling”. 
Hans blyghet släppte och redan efter den första sommaren 
tog han sig för att brevväxla med pastorn. Det första svars-
brevet «erhöll jag när jag var 61⁄

3 
år” låter han oss veta. Han 

fi ck att löfte av pastorn att fl ytta till honom då han fyllt nio 
år. Tyvärr kunde inte löftet infrias, då ”den ädle mannen” till 
mångas stora sorg ”i sin lefnads bästa ålder /blef/ bortryckt 
af döden”. Minnet av denne godhjärtade präst hölls levande, 
och ofta och gärna fi ck prostens närmaste höra om Warén,  
berättar svärsonen P. W. Törner. Sven Warén (1789-1835) var 
komminister i Velinga, sägs det i Warholms herdaminne, och 
han beskrivs som ”en nitisk och uppbygglig lärare, som ut-
rättade mycket godt och var älskad af alla, som lärde känna 
honom”. Han sägs dessutom ha haft ”stora anlag för ritning 
och musik”. Om musikintresse vittnar väl också uppgiften 
att hans hustru Johanna Lovisa Söderling var dotter till den 
kände orgelbyggaren M. B. Söderling i Göteborg. 

Under följande vårtermin kunde den tioårige gossen ”be-
vista en lankasterskola”. Det var en form av folkskola som 
togs upp i Sverige på 1820-talet. Där hade en enda lärare 
hand om ett stort antal elever, och i undervisningen fi ck mer 
kunniga elever bli monitörer, hjälpledare, för mindre grupper. 
Anders Johan blev snart betrodd att vara monitör i räkning, 
och han förkovrade sig själv så väl, att han vid slutexamen 
fi ck räkna ut ”huru många minuter jag då hade lefvat”. För 
den bravaden fi ck han en ”silfverdaler, den första och den 
minsta, men af mig högst uppskattade af alla premier, som 
jag erhållit”. Det han dittills hade lärt sig kom snart till nytta 
hemmavid, då han kunde biträda sin far med att föra proto-
koll vid auktioner.

På sin bildningsväg fi ck Anders Johans småningom stöd av 
sin kyrkoherde (troligen Anders Blomgren i Sandhem) och 

ett par andra präster ”som icke bodde längre bort från mitt 
hem, än att jag orkade gå till dem”. De såg till att han för-
sågs med läroböcker och fi ck elementär undervisning i latin 
och andra lärdomsämnen. Det var läroverket i stiftsstaden som 
hägrade, och dit styrdes kosan ”efter fyllda fjorton år”, berät-
tar den gamle prosten. Det han lyckats lära sig hemmavid 
bedömdes motsvara två års studier i Skara, så han sattes ”i 
nedre afdelningen af andra klassen” i den tidens trivialskola. 
”Ett sammanskott af välvilliga grannar” var en ekonomisk 
grund för hans skolgång, och dessutom fi ck han dela logi 
med kyrkoherdens son och en annan studerande ”mot det 
att jag betjänade dem med borstning, eldning och annan er-
forderlig uppassning”. Så verkar ett läsår ha förfl utit med väl 
många ”pedellgöromål, hvilket hindrade mina studier”. Men 
han menar att de lite äldre elever som han bodde tillsammans 
med var vänliga mot honom, ”hvilket just inte var vanligt i 
pennalismens tider”. Efter ett år hyrde han dock, i samråd 
med föräldrarna, ett billigt rum ”tillsammans med en annan 
fattig gosse”. Men det sällskap som gärna drogs dit hade dålig 
påverkan både på studiefl iten och lusten att studera. Nästa 
termin blev det ingen annan råd än att hyra rum ”tillsam-
mans med tre snälla kamrater”. Han fi ck visserligen fl yttning 
vid läsårets slut, ”men bättre hade utgången kunnat och bort 
blifva”, menar han. Vid sexton års ålder borde han inte längre 
ligga sina föräldrar till last utan ”på ett eller annat sätt försörja 
mig själf ”. Det ordnade han så, att han med rektors tillåtelse 
var borta från skolan en hösttermin för att ”undervisa ett 
par små gossar”. Det visade sig bli ett halvår som han kallar 
”i min kroppsutvecklings historia epokgörande”. Han kunde 
”tre gånger dagligen få gå till välförsedt bord och mättas med 
både smakliga och stärkande rätter”. Något sådant hade han 
inte varit med om förut, och därtill kunde han lägga undan 
”den lön jag förvärfvat” inför nästa termin.

Det visade sig vara en lyckad modell att ge extra undervis-
ning till yngre skolgossar, både i Skara till sådana ”som ej 
hade råd afl öna informator” och småningom som ”kondition 
med fritt vivre och någon lön därjämte”. Detta medförde 
att Anders Johan var ”befriad från brödbekymmer”, men det 
grämer tydligen hans samvete ännu på äldre dagar att han ef-
ter ett första fl itigt läsår ”sedermera skötte mina studier med 
lojhet”. Han riktigt skämdes för att hans lärare i trivialskolan 
trots detta gav honom goda vitsord. Vid den inträdesexamen 
som väntade i gymnasiet skulle väl kunskapsluckorna uppda-
gas, fruktade han. Hela sommaren ägnades då åt egna studier, 
och vid tentamen fi ck han till sin glädje uppleva: ”Mina lärare 
fi ngo icke den gången skäl att blygas för min skull.” Om de 
dryga åren i trivialskolan behandlas utförligt, är han desto mer 
lakonisk om de följande åren i Skara: ”På gymnasium skötte 
jag mina studier till mina lärares belåtenhet.” 

Student i Lund
I hembygden var soldatsonen, som studerat sig fram till att 
kallas student, känd som ”Gladera Johan”. Men Glad var inte 
något familjenamn, och tydligen kändes det viktigt att förse 
sig med ett sådant. I husförhörslängden ser man efternam-
net Enander inskrivet. Då soldattorpet där gick under nam-
net Enebacken, är det väl inte någon alltför vild gissning att 
barndomshemmet var honom så kärt, att det skulle föras vi-
dare på hans väg till akademin. Den ekonomiska ställningen 
var någorlunda under kontroll, så att han var ”i tillfälle att 
utan större skuldsättning fortsätta mina studier vid högskola”. 
Fortsatt sparsamhet var dock nödvändig, ”större än en nutida 
student kan ana”, förklarar han för sina läsare. ”Jag föredrog 
Lund framför Uppsala” får man också veta. Det valet gjorde 
han av två skäl. Dels hade han inhämtat att ”en anspråkslös 
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yngling kunde lefva billigare” i Lund, dels kände han till att 
”dåvarande lärarne vid därvarande teologiska fakultet hade 
stort anseende”. Han skrevs in vid den teologiska fakulteten 
1848, men han kom ändå snart i förbindelse med fi losofi n. På 
den tiden var Hegel den store tänkaren. Några ansåg att det 
öppnade vägar till kontakt mellan trosläran och fi losofi n. En-
ander ansåg att han någorlunda kunde begripa sig på fi lsofi ns 
historia och några populära skrifter i religionsfi losofi . ”Men 
denna vistelse i fi losofi ens förgård blef mig odräglig. Jag var 
nära att frysa ihjäl”, vittnar han. Den lärare inom fakulteten 
han fl era gånger nämner vid namn är Johan Henrik Thoman-
der (1798-1865), och dennes yttrande vid en föreläsning att 
”fi losoferna begagna dogmatikens termer såsom ormskinn, i 
hvilka de instoppa sina meningar, på det att dessa måtte få en 
skyddande förklädnad under sin kamp mot kristendomen” 
kändes befriande. Det blev till att ta fram något gammalt och 
beprövat: ”Från min späda barndom hade jag fått lära, att en 
god och vis och mäktig vän var hos mig alltid och allestädes, 
fastän osynlig, och att jag åt honom tryggt kunde anförtro 
allt hvad som rörde mig, om jag blott icke undandroge mig 
hans ledning.” Det blev nu Enanders stora intresse att under 
återstoden av sin tid i Lund övergå ”till bibelns studium”. 
Han var till freds med två år i Lund och kände sig därefter 
inte ”hindrad att öfvertaga prästerligt kall”. Hans förtröstan 
kunde kläs i psalmbokens ord: ”I enkel tro Och menlös ro Jag 
lifvets vishet fi nne.”

Den första tiden som präst
A.J. Enander prästvigdes 1850, och han vittnar om att han i 
början använde lång tid ”till predikoskrifvande”. Hans ärliga 
uppsåt var ”att söka fylla mitt kall så, som det ägnar en redlig 
prästman”. Efter två år i tjänsten kom han till Gökhem som 
vice pastor, en uppgift som han skötte med all omsorg till 
slutet av sitt första decennium som präst. 1860 avlade han 
pastoralexamen, vilket på den tiden var obligatoriskt för den 
som siktade på att bli kyrkoherde. Detta år gick så färden till 
Borås, dit han kallades som fjärde provpredikant. Den notisen 
antyder att han hade sina förespråkare där i staden.

En stad i förvandling
Den stad som Enander kom till 1860 var en småstad med runt 
3 000 invånare, men Borås var ändå inne i en förvandling 
utan motstycke. Under hans långa tid som kyrkoherde växte 
pastoratets folkmängd till 23 000. Särskilt textilindustrin hade 
en kraftig utveckling, sedan den i början av 1850-talet eta-
blerats i det närbelägna Rydboholm. Ledande krafter i staden 
var även med sin tid, så att de redan 1863 fi ck till stånd järn-
vägsförbindelse till Herrljunga med anslutning till stamba-
nenätet. Den snabbt växande infl yttningen till staden, främst 
från den omgivande bygden, satte givetvis prov på pastor och 
komminister. Prästerna fi ck kraftigt ökad arbetsbörda i form 
av kyrkobokföring och förrättningar. Pastorsexpeditionen låg 
i prästgården, och där hölls åtskilliga vigslar, medan barndo-
pen i regel skedde i hemmen. Prästerna skötte gudstjänsterna 
i Caroli kyrka med kyrkoherden i högmässan och med kom-
ministern som aftonsångspredikant. Huvudkyrkan betjänade 
både Borås stad och landsförsamlingen Torpa. Enanders svär-
mor, fru Bernhardine Carling, hade efter fl yttningen från Os-
dal behållit sina stadslyckor ”för hästens skull” och månade 
om den gamle trotjänaren Johan-Petter, som enligt Törner 
hade till huvudsaklig uppgift ”att var sjätte söndag skjutsa 
Prosten eller hans adjunkt till Brämhults kyrka”. Det torde 
dock, enligt Egon Åhman, ha dröjt länge tills Enander kom 
sig för att skaffa sig adjunkt, ända tills han var 63 år, dvs. 1889. 

Inför biskop Beckmans visitation i Borås 1882 hade prosten 

Enander lämnat sedvanlig ämbetsberättelse och där gjort en 
översikt av det andliga läget i pastoraret. Han berättar om 
ett i stort sett obrutet religiöst enhetsliv med en gammal-
kyrklig anda. Kyrksamheten kunde sägas vara mycket god, 
något som gällde under hela Enanders tid i Borås. Han näm-
ner lite försiktigt ”att äfven detta pastorat blifvit berörd af 
religiösa strider, som i våra dagar framkallar jäsning inom den 
svenska kyrkan”. Han visste nogsamt att på många håll ”de 
gamla andaktsböckerna utträngts af skrifter af Waldenström 
och hans meningsfränder” och att missonshus kommit till, 
”uppförda af personer som nitälska för en kristendom i Wal-
denströms anda”. Ja, han kunde även rapportera ”att baptister 
och mormoner någon gång men utan framgång sökt värva 
proselyter”.

Det fanns en öppenhet och klarsyn i prosten Enanders 
kyrkliga hållning. Han var medveten om att det gick många 
sorters andar genom hans tid, och det gällde att ta vara på det 
som var positivt. Året efter biskopsvisitationen tillkom ge-
nom Borås Evangelisk-Lutherska missionsförenings försorg 
en samlingslokal på Norrbygärde med sin talrika arbetarbe-
folkning, och den invigdes av Enander. När denna missions-
förening bildades, var man noga med att inte handla mot den 
kyrkliga linjen i staden, och därför lät man biskopen granska 
stadgarna. Även en folkrörelse som goodtemplarna fi ck pro-
stens erkännande för angelägna insatser på det sedligt-sociala 
området.

”Låt oss blott icke rubba korset på altaret” blev Enanders 
slutord vid det tillfälle något år efter hans tillträde som kyr-
koherde, då man diskuterade olika förslag till restaurering av 
Caroli kyrkas interiör. Långt om länge var en ny altarpryd-
nad färdig år 1862. Så länge hade det dröjt innan den kom i 
värdigt skick efter 1820-talets bränder. När Enander unge-
fär samtidigt ville införa en sådan nymodighet som julbön i 
stadens kyrka, rönte han motstånd i den konservativt lagda 
församlingen, inte minst för att det skulle kosta för mycket att 
lysa upp kyrkan så många dagar i helgen. Men han drev sin 
vilja igenom efter något år.

Tanken på ännu en kyrka i Borås
”Utrymmet kan i förhållande till folkmängden svårligen an-
ses tillräckligt”, skrev prosten inför visitationen 1882. Även 
om man fått bättre utrymme i Caroli kyrka räckte den inte 
till när befolkningen bara fortsatte att växa. Frågan om ännu 
en kyrka hölls levande, och 1896 väckte Enander en motion 
om att bygga ”en särskild stadskyrka”, detta i en situation 
då Borås folkmängd uppgick till 11.000 personer och man 
tagit till en nödfallslösning med dubblerade högmässor. Efter 
utredning av en kommitté kunde stämman redan 1897 fatta 
beslut om snarast möjligt uppföra en ny kyrka på den plats i 
stadsdelen Lugnet som stadsfullmäktige anvisat. Att utarbeta 
ritningar uppdrogs åt arkitekt Carl Bern, och det var den 
mer eller mindre självklara nyromantiken som skulle prägla 
Borås nya kyrka, som den kallades. Prosten Enander kunde 
med glädje offi ciera först vid den högtidliga processionen till 
kyrkplatsen i maj 1903 för att lägga ned grundstenen och 
så vid kyrkans invigning Kristi himmelsfärds dag 1906, som 
givetvis förrättades av stiftets biskop Hjalmar Danell. Det 
blev en av hans första stora uppgifter i stiftet. Kyrkan fi ck 
ett dominant läge i stadsbilden och fi ck snart namnet Gustav 
Adolfskyrkan efter stadens grundare. Trots den stora kostna-
den för kyrkbygget kunde det åstadkommas utan strid tack 
vare prostens obetingade auktoritet. Det har betonats att man 
kände respekt, aktning och vördnad för honom.
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Husfadern
Det är en av de roller som prosten enligt självbiografi n vet att 
han har. Han berättar så: ”När jag erhållit ordinarie tjänst, ville 
jag bereda mig ett hem och utvälja åt mig en maka” Hans val 
väckte säkerligen uppmärksamhet i staden, då han vände sig 
till en av de mest ansedda och förmögna familjerna i Borås. 
”Det val jag då gjorde gillades icke af många” lyder hans klara 
bekännelse. Till och med hans vänner fruktade att han fi kade 
efter ”att i framtiden bekomma ett arf ”. Men att det faktiskt 
rörde sig om ett sant hjärtats val, besannades snart. ”Min hus-
tru befanns, så snart hon infl yttat till sitt nya hem, vara den 
hemkäraste, den husligaste maka, någon kunde önska sig”. I 
kontrast mot barndomshemmets armod och disharmoni ser 
han sin egen prästgård som en plats för trevnad och glädje. 

Ett drag i det Enanderska hemmet menar Törner vara ”så 
framträdande, att det /../ icke får förbigås”. Det gäller ”den 
stora punktlighet, som gjorde sig gällande i allt”. Man såg 
det ”som en given sak, att allt i hemmet skulle gå som ett 
urverk”. När ”tornuret i Caroli kyrka slog sina tvenne slag 
2 minuter före kl. 2” var det så att ”lika visst sattes då maten 
ock på bordet i prostgårdens matsal”. Ordningen i huset var 
”en god fostrarinna för de uppväxande” menar Törner. Men 
i hemmet rådde dock inte en sorts kadaverdisciplin, utan de 
drag som han lyfter fram är ”hemtrevnad”, ”gedigen smak-
fullhet” och ”ungdomlig glättighet”. Man hade säkert noterat 
åldersskillnaden mellan makarna: ”Husfadern var visserligen 
15 år äldre än husmodern”, men detta ”utjämnades briljant 
av hans sällsynt ungdomliga väsen”. I prästgården hade pro-
sten ”vid stadsgatan ett vackert och dyrbart hem” sägs det i 
herdaminnet, men man får där också veta att han på baksidan 
hade ”sin särskilda lilla täppa med ’ringeliblommor’ och an-
dra gammaldags växter, sådana som hans mor odlat utanför 
det gamla soldattorpet”.

I detta hem kom en stor barnaskara att växa upp, inte min-
dre än tio barn födda under åren 1864-80, med jämn för-
delning på söner och döttrar. Av dem skall här bara nämnas 
dottern Selma, född 1870. Hon gifte sig 1893 med bankdi-
rektören Hjalmar Hagberg i Göteborg, och det är hon som är 
mormorsmor till Åke Bonnier, Skara stifts nyligen tillträdde 
biskop. 

Då prosten Enander som riksdagsman hade att bevista tre 
riksmöten i Stockholm, höll han ett hushåll även där. ”Hans 
trogna Hulda kunde nämligen icke leva skild från honom”, 
säger svärsonen Törner. När hon en gång reste upp till hu-
vudstaden med en nyfödd, anmärkte en kamrat: ”Jag förstår, 
det är det första barnet.” Något perplex bör han ha blivit över 
beskedet att det faktiskt var det nionde barnet i familjen. Det 
rådde en innerlig och kärleksfull gemenskap makarna emel-
lan. Enligt Törner stod bådas ”håg till att bokstavligen talat 
leva en famille”. Prosten hade räknat med att han som ju var 
betydligt äldre skulle avlida först, och därför kom slaget att 
drabba honom hårdare än någon annan, då prostinnan Hulda 
Enander rycktes bort i den svåra infl uensaepidemin 1892.  
Det omvittnas att han var nära nog krossad, och det var ”med 
Guds hjälp och genom barnens ömma omvårdnad” som han 
kunde återvinna ”i icke ringa grad sin forna spänstighet”, 
säger Törner.

 Jämsides med den snabba tillväxten i staden ökade även 
pastors arbetsbörda. ”Trots detta begärde Prosten icke något 
ämbetsbiträde, förrän han kommit fram till 63-årsåldern”, sä-
ger Törner. Det var att slita för både två och tre, men detta 
var ett uttryck för ”hans eminenta arbetsförmåga: reda, fart 
och uthållighet i arbetet”. Till största delen var det fråga om 
administrativa sysslor, vilket han själv enligt herdaminnet gav 
oförblommerade ord åt så här: ”Präst, det har jag ej varit på 

sjutton år, jag är Kungl. Maj:ts och kronans skrivare”. Prosten 
stod kvar i ledningen för församlingsarbetet fram till sekel-
skiftet, och därefter åtnjöt han permanent tjänstledighet. När 
1800-talet tog slut i nyårsnatten höll han i Caroli kyrka en 
mäktig predikan av ett slag som ”sent skall glömmas”, enligt 
en åhörare som Egon Åhman citerar.

”Jag förpuppas allt mer i den kokong, som heter hemmet, 
till dess att förvandlingen sker” är prosten Enanders egna ord 
om de år som verkligen blev hans otium cum dignitate. Det 
hindrade dock inte att han kunde vara med att få det mäktiga 
bygget av stadens nya kyrka utfört. Ännu en sak bör inte för-
bigås, även om den hör hemma under 1890-talet. Den kan 
möjligen ha satt vissa spår i svenska kyrkohistorien. I början 
av år 1892 fi ck prosten en alldeles nyprästvigd adjunkt som 
snart blev som barn i huset. Det var åren 1892-1894 som J 
A Eklund tjänstgjorde i Borås, och då var han till icke ringa 
tröst för sin förman prosten i den tunga sorg som drabbade 
honom vid hustruns oväntade bortgång. Och vad adjunk-
ten fi ck i gengäld av den gamle vittnar Eklund om så här: 
”Aldrig skall jag glömma hur det var att möta min förste 
förman i församlingens arbete. Det var så oändligt skönt för 
en söndersliten yngling i den där tiden med de många orden, 
med de stora orden, med de höga orden, att möta en man, där 
människan och mannen var mer än människans ord.”

Den förvandling, som den gamle prosten såg fram mot,  in-
träffade den 16 mars 1909, då han i frid insomnade efter ett 
par månaders sjukdom. Han var ”i många avseenden högre 
än folket” skrev en boråsare om sin prost i ett brev. Om sin 
begravning hade han denna önskan: ”Det bör endast vara 
tack och lov då.” Jordfästningen i Caroli kyrka den 22 mars 
förrättades av biskop Hjalmar Danell. I kyrkan höll också den 
från Karlstad tillreste biskop J A Eklund en predikan med 
temat ”Icke döden, utan livet”. Där säger han sitt personliga 
tack. ”Tack för den trofasta, kristnade vänskapens äkta, rena 
guld! Tack för åren i pastorshuset i denna församling!”.

Lennart Nordquist

Enanders gravsten 
på S:t Ansgars 
griftegård i Borås. 
Jämte prosten och 
prostinnan vilar 
även sonen Bengt 
G Enander här.
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På bilden överst t.v. visas när jag den 26 juni 2008 överlämnar 
min bok Folkungar & Korsriddare till den muslimske ”door-
keeper” (nyckelbevararen) till den Heliga gravens kyrka 
i Jerusalem, grundad på 300-talet av kejsaren Konstantin 
den store. Under en vecka var jag närvarande i Jerusalem 
när den nye latinske (katolske) patriarken av Jerusalem 
Monsignore Fuad Twal vid en ceremoni framför ingången 
till den heliga graven uppsteg på patriarktronen (bilden t.h.). 
Jag var inbjuden i egenskap av grundare och f d ståthållare 
av det svenska ståthållarskapet av den påvliga Heliga gravens 
av Jerusalem riddarorden (2003). Om denna för det Heliga 
landet synnerligen viktiga orden berättar jag i min 2006 
utkomna bok Folkungar & Korsriddare. Ordens numera ca 
28 000 medlemmar över hela världen skickar årligen 100 
miljoner kronor till patriarken så att denne kan bidra till att 
upprätthålla den samhälleliga strukturen i det hårt drabbade 
Heliga landet (Palestina, Israel, Jordanien och Cypern). Denna 
orden för i sitt vapen det s k Jerusalemkorset, som likaså var 
det kristna kungadömet Jerusalems vapen. 

                               

Den som läst Folkungar & Korsriddare vet vilken bety-
delse jag tillmäter den heraldiska fi gur som går under namnet 
”eskarbunkel, escarbuncle” eller liljehjulet (som syns på om-
slaget till boken Folkungar & Korsriddare på bilden ovan). 
Bakgrunden till intresset för eskarbunkeln är att den svenske 
jarlen Birger Brosa, död 1202, enligt Peringskiölds avritning 
på 1600-talet av ett vapen han hittat i en svensk kyrka, skul-
le ha fört eskarbunkeln i hjälmprydnaden i sitt vapen, där 
huvudvapnet i skölden är en lilja (stavlilja).1  Eftersom es-
karbunkeln på olika sätt kan knytas till Jerusalem, den heliga 
graven och korstågen från 1000-talets slut till 1200-talets slut, 
där hertig Folke V av Anjou t o m var kung av det kristna 
kungadömet Jerusalem 1131-1143, vill jag gärna se intressan-
ta länkar mellan den Folkungaätten tillhörande Birger Brosa, 

korstågens Jerusalem och den franska ätten Anjou, där nam-
net Folke är framträdande. Birger Brosas farfar var ju Folke 
den tjocke, kronologiskt tillhörande ungefär samma tidsepok 
som kung Folke Anjou av Jerusalem. Det är efter denne Folke 
som namn som Folkungaätten och ”folkungar” uppkommit. 
Visst material pekar på att den franska Anjou-ätten kan ha 
använt eskarbunkeln i sin allra äldsta vapenföring. 

I Folkungar och Korsriddare hänvisar jag i not 98 till att 
det i Heda kyrka, några kilometer öster om Alvastra, fi nns en 
relief av en 1100-talsriddersman vilken antas kunna föreställa 
jarl Birger Brosa (se bild nedan). Han var jarl under kung 
Knut Eriksson (1167-1195/96), som antas ha haft förbindel-
ser med korstågens johanniterriddare. I noten påpekar jag det 
intressanta i att riddersmannen avbildas i en byggnad som får 
anses vara en moské med en hög minaret på kupolen och två 
på sidan (dessutom med böneutroparbalkongen väl synlig). 
Kanske var moskén belägen i korstågstidens Jerusalem? Hade 
Birger Brosa rent av själv varit i Jerusalem? Om han var där 
– alltså i Jerusalem - under 1100-talets senare del, bör han ha 

stiftat bekantskap med den heraldik/förheraldik som Jerusa-
lems erövrare i 1:a korståget 1099 Gottfrid av Bouillon 
(Bolougne), hertig av Nedre Lothringen (nuvarande Brabant 
i Belgien), enligt fl era heraldiska källor förknippas med, näm-
ligen en kombination av Jerusalemkorset och eskarbunkeln 
(se bilder nedan).2 Och som också skulle förknippas med den 
franska Anjou-ätten, främst med kung Folke Anjou av Jerusa-
lem, som var Gottfrid av Bouillons 3:e efterträdare som kung 
av Jerusalem, dock att Gottfrid under sin korta tid på Jerusa-
lems tron 1099-1100 endast benämnde sig som ”den Heliga 
gravens beskyddare”. Ibland går Gottfrid också under namnet 
Gottfrid av Brabant. 

På jakt efter eskarbunkeln i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem 
och i London
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Jag frågade den muslimske nyckelbevararen om var 
kungarna av Jerusalem hade begravts i den Heliga gravens 
kyrka. Kunde man till äventyrs hitta några tidigmedeltida 
heraldiska kännetecken i Jerusalem-kungarnas gravkor? Eller 
nere i Gravkyrkans fundament vid Golgata? Nyckelbevararen 
pekade ut gravkoret alldeles invid smörjelsestenen vid 
ingången till kyrkan, där kung Folke av Anjou hade begravts 
1143. Han skall ha lagts i samma gravkor som hertig Gottfrid 
av Bouillon och dennes bror kung Baldwin I (död 1118). 
I samma gravkor skulle ligga även kung Baldwin II (1118-
1131) och dennes dotter drottning Melisinda av Jerusalem 
(1131-1161), som Folke av Anjou var gift med. Men som 
syns på bilden ovan t h är gravkoret helt renons på varje form 
av heraldiska kännetecken. Nyckelbevararen förde mig sedan 
nerför en gammal järntrappa till Gravkyrkans nedre fundament 
vid Golgataklippan (där Kristi kors stod 100 meter från själva 
graven). Ner till de konstantinska murfundamenten, där jag 
såg mig omkring stödd på Golgataklippan. Där fi nns mycket 
att se, kyss- och pilgrimskors och forntida altaren och kapell 
mm. Men inga heraldiska eller förheraldiska kännetecken. Om 
sådana hade funnits hade de väl plockats bort efter slaget vid 
Hattin 1187, då Saladin krossade korsriddarriket Jerusalem. 
Det är också så att vid tiden för Jerusalems erövring 1099 
fanns ingen egentlig ärftlig heraldik. En sådan uppkommer 
först i samband med korstågen, liksom f ö hela riddarväsendet 
skapas med korstågen. Från och med denna tid kom sköldens 
rent tekniska ”band-och remhållare” att förvandlas till 
heraldiska vapen, som kom att gå i arv. Under 1100-talets 
andra hälft kan således mycket väl ärftliga heraldiska vapen ha 
förts. Låt mig förklara detta lite bättre!
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Ovanför min säng hänger en replik av den berömda 
Bayeuxtapeten (se bilder ovan). Denna vävnad är en samtida 
ögonvittnesskildring från ca 1076 av slaget vid Hastings 
1066, då den normandiske hertigen Vilhelm Bastarden 
eller Vilhelm Erövraren erövrade England, och alltså av 
ovärderligt dokumentariskt värde. Här illustreras exakt hur 
dåtidens sköldar var konstruerade, där läderremmar och 
öglor med vilka man hängde skölden om halsen eller bar 
den uppträdd på underarmen och höll i den med handen, 
var fästade med skruvar som drivits genom brädet. Dessas 
ändar kom ut på framsidan och skyddades där med små 
partier av prydnadsdekorationer eller kunde byggas ut till en 
hel vapenbild, där sköldtekniken alltså kom att utforma en s 
k eskarbunkel (liljehjul) eller ett ”primitivt Jerusalemkors” 
(Ottfrid Neubecker, Heraldik sid 62-63). Alltså de fi gurer 
som framträder i korsriddarfurstarnas äldsta heraldik, inte 
minst Jerusalemkorset, vars äldsta urform torde vara följande 
fi gur:

                                              
Om man noggrant studerar kung Folke Anjous sons, hertig 

Gottfrid Anjou Plantagenets (1129-1151), emaljerade grav-
sten, ursprungligen i St Julien-katedralen i Le Mans, syns en 
escarbunkel, alltså sköldens remmar och förstärkningsribbor 
– samt bucklan i sköldens mitt - ganska tydligt. Dock över-
fl yglade av det engelska normandiska kungahusets uppresta 
lejon som Gottfrid erhöll av den engelske kungen Henrik 
I – Vilhelm Erövrarens son – när Gottfrid 1127 gifte sig med 
kungens dotter Matilda och därmed blev stamfader för den 
engelska kungaätten Anjou-Plantagenet. Gottfrids och Ma-
tildas son Henrik II var kung av England 1154-1159 och far 
till de i äventyrsfi lmerna välkända bröderna Rickard Lejon-
hjärta (kung 1189-1199) och Johan utan land (kung 1199-
1216), där den senares avkomlingar regerade England ända 
fram till 1485 (Rickard III:s död på slagfältet i Bosworth, där 
hans motståndare Henry Tudor Earl av Richmond kröntes 
till kung Henrik VII på själva slagfältet).   

        

Men kan man belägga att hertig Gottfrid Anjou Planta-
genets ”tekniska sköldhållar-escarbunkel” i heraldikens gry-
ning – vid tiden för korstågen – skulle ha omvandlats till ett 
heraldiskt ärftligt ”Anjou-vapen”? En teori jag alltså tangerar 
i Folkungar & Korsriddare! Därför att om det kan beläggas 
att någon ättelägg i Anjou-ätten förde eskarbunkeln som ett 
heraldiskt vapen, menar jag att det kan påverka tolkningen 
också av den svenske jarlen Birgers Brosas i hjälmprydnaden 
(enligt Peringskiölds avritning) förda eskarbunkel. Kanske 
styrker det rentav den gamla tesen om Folkungaättens rötter 
i den franska Anjou-ätten?

Som jag nämner i not 27 i Folkungar & Korsriddare skulle 
man fi nna ett sådant heraldiskt ärftligt Anjou-vapen i Gott-
frid Anjou Plantagenets illegitime son greve Hamelin Anjou 
de Warennes (1130 – 7 maj 1202) vapenföring, som tydligt 
framträder i skölden i dennes ryttarsigill i dokumentet med 
beteckningen ”British Library, Harley Ch. 43 C. 14” (se bil-
der ovan). Observeras skall att greve Hammelin levde exakt 
vid samma tid som jarl Birger Brosa – som hade ett liknande 
ryttarsigill med sköld – och som dog samma år 1202 som 
greve Hamelin Anjou de Warenne. Greve Hamelin Anjou de 
Warenne visar i skölden i sitt ryttarsigill exakt samma eskar-
bunkel som fadern Gottfrid av Anjou visar i sin sköld tillsam-
mans med de ”engelska lejonen” på gravstenen i Le Mans. 
Men eftersom greve Hamelin visar eskarbunkeln i den starkt 
förminskade skölden i sitt ryttarsigill fi nns ingen anledning 
tro att detta skulle vara orsakat av sköldens ”tekniska anord-
ningar och skruvar” på framsidan, utan helt enkelt att fadern 
Gottfrids eskarbunkel övertagits av sonen som ett ärftligt 
Anjou-vapen.

Genom sitt rika giftermål 1164 med Isabella de Warenne, 
grevinna av Surrey, blev Hamelin Anjou greve av Warenne 
och Earl av Surrey. Makarnas son William blev 5:e Earl av 
Surrey. Han övergav faderns ”eskarbunkel-vapen” och an-
tog moderns ”Surrey-vapen”. Källan ”Benedict of Peterbo-
rough” anger Hamelin som ”Hamelinus frater regis Henrici 
comes Warennae”, alltså bror till kung Henrik II, och som 
närvarande vid brorsonen Rickard Lejonhjärtas kröning 
1189.3 

Eftersom jag som sagt tillmäter greve Hamelin Anjou 
de Warennes vapenföring stor vikt i ljuset av Birger Bro-
sas av Peringskiöld förmedlade vapenföring och eftersom 
jag inte hade tillfälle att själv i arkiven i London forska ef-
ter greve Hamelins påstådda ”Anjou-vapen” lade jag ut ett 
forskningsuppdrag på professionella engelska historiker, 
nämligen att dels i British Library dels i The National Ar-
chives ”dammsuga” dokument och sigill med vapenbilder 
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efter greve Hamelin Anjou de Warenne. Det var med stor 
tillfredställelse jag den 3 juli 2012 mottog ett mail från den 
engelska forskaren med en beskrivning av greve Hame-
lins ryttarsigill med sköld och vapenbild: ”The description 
in the BM Catalogue of Seals (vol. 2, no. 6319) is:  Dark-
green: fi ne, but very imperfect.  About 3” when perfect. To 
the right. In armour: hauberk, surcoat, sword, long convex 
shield with ornamental star and central spike.  Horse gallop-
ing, with ornamental breast-band and saddle diapered and 
bordered.” Alltså: “lång konvex sköld med ornamentell stjärna 
och central buckla” (alltså en eskarbunkel; se bilder ovan). 

Senare mottog jag följande rapport, som jag tillåter mig citera 
från originalet: 
                                                      
Seal of Hamelin de Warenne.
British Library search:
There are a number of documents (originals and copies) held 
by the British Library pertaining to Warenne, but unfortu-
nately only one has a seal attached.  This is a partial seal, but 
that which survives is in good condition.  See attached pdf 
for a copy of the seal, taken from Early Yorkshire Charters, vol. 
8.  The seal is in the same condition as when it was pho-
tographed for the volume in 1949.  The document it is at-
tached to (BL, Harley Ch. 43 C. 14) is a grant by Hamelin de 
Warenne (with the assent of his wife and son) to the priory of 
St Katherine, Lincoln, of free entry and exit along his cause-
way called Cowbridge for 40 beasts to his pasture in his moor 
towards Thorne, and of pasture for 40 beasts in the said pas-
ture among the bests of his men of Hatfi eld.

Thirty documents (mainly charters) survive in various ar-
chives that relate to Hameline de Warenne.  Only the one 
above has a seal, but some still have the seal tags on which the 
seals were once attached.  It is therefore highly unlikely that 
any other versions of the seal will be found.  In the British Li-
brary, these documents are mainly to be found in the Harley 
and Cotton collections (including the Lewes Chartulary and 
the Nostell Chartulary).

The National Archives search:
In order to cover all possibilities, TNA’s seal catalogue was 

checked, just in case a seal survives that had not been found 
by the time of the publication of the Early Yorkshire Char-

ters.  It does appear, unfortunately, that none do.  A couple of 
documents relating to Hameline do survive in TNA (in class 
E 40), but the seals are missing.

Select bibliography:
C. T. Clay, ed., The Honour of Warenne (1949), vol. 8 of Early Yorkshire Char-
ters, ed. W. Farrer and others (1914-65)
W. Farrer, Honours and Knights’ Fees … vol. 3 (1925)
Thomas K. Keefe, ‘Warenne, Hamelin de, earl of Surrey (d. 1202), Oxford 
Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 [http://
www.oxforddnb.com/view/article/28732]

Då det, såvitt jag vet, aldrig i svensk historisk forskning pu-
blicerats något arkivmaterial om denna vapenföring – kanske 
med viss relevans för den svenska Folkungaättens förhållan-
den – tycker jag det är både roligt och viktigt att få denna ar-
tikel publicerad i Skara stiftshistoriska sällskaps medlemsblad. 
Mycket mer fi nns att säga om detta, men det får anstå till en 
annan gång.  För övrigt kan man notera den förbluffande 
likheten i utformningen av Hamelin Anjou de Warennes och 
jarl Birger Brosas ryttarsigil (t ex hästens framben och om-
skriften).

 Bo J Theutenberg
 

Noter
1. Se härom min artikel Gunhild, Katarina och Hafrid i Gudhems kloster 
(Skara Stiftshistoriska sällskaps skriftserie nr 44, Skara 2009) sid 155-238, 
särskilt sid 166, där jag pekar på noggrannheten i Peringskiölds avritningar 
av alla övriga 90 vapen med hjälmprydnader som ingår i den aktuella va-
pensamlingen på RA. Jag säger på samma sida att jag tror att det Brosa-va-
pen som Peringskiöld anger att han avritat efter en målning i en kyrka kan 
ha funnits i Hovs kyrka nära Bjälbo. I not 12 till den angivna artikeln säger 
jag bl a: ”Vid ytterligare genomgång av mitt insamlade forskningsmaterial 
fi nner jag i en 1600-talsavritning av Hovs kyrka och dess heraldiska vapen-
bilder – antagligen gjord av Peringskiöld (ATA 975:23, Ög, Hovs k:a) – ett 
lilje-vapen som mycket väl kan vara jarl Birger Brosas vapen. Kyrkan i Hov 
var knuten till Hovs gård eller Hovgården i Göstrings härad, vilken var en 
gammal Uppsala öd tillhörig gård och belägen nära Bjälbo, där jarl Birger 
Brosa troligen var bosatt, liksom brodern Magnus Minnesköld. 

2. Armorial Sammelband Bayern, 5:e manuskriptboken; Manuskriptutdrag 
Cod A 45 Burgerbibliotek, Bern, Schweiz

3. (Gesta Regis Henrici Secundi Benedicti Abbatis, The Chronicle of the 
reigns of Henry II and Richard I 1169-1192, known commonly under the 
name of Benedict of Peterborough (London) Vol 2 1189, p 80). 

En prästgårdsidyll

I Skara Stifts- och landsbibliotek förvaras en skissbok från 
1830-talet. De laverade tuschteckningarna är utförda av Jo-
han Gustaf Thun. Denne var född 1798 och blev komminister 
i Husaby 1840 men avled redan 1843. En av teckningarna 

föreställer Helgo Samuel Amnaeus, kyrkoherde i Husaby. 
Denne var född i Toarp den 26 maj 1778 och avled den 8 
november 1841. Han blev student i Uppsala 1800 och präst-
vigdes 1803. 1825 tillträdde han kyrkoherdetjänsten i Husaby 
efter att ha blivit kallad som fjärde provpredikant i valet (en 
rättighet som församlingen hade om man inte var nöjd med 
förslaget eller ville kalla någon särskild person). Han utnämn-
des till prost 1833.

Warholms skriver i sitt Skara stifts herdaminne I, 1871, s. 305, 
om Amnaeus: "En glad, vänlig och gästfri man, fet och kor-
pulent." Det är väl också det intrycket som Thuns skiss vill 
förmedla. Bredvid sig har prosten en kvinna som förmodli-
gen är hans maka Anna Magdalena född Thun som var syster 
med konstnären. Båda var barn till komministern i Husaby, 
Lars Thun (1752-1811). I soffan fi nns också prostens långpipa 
avbildad.

Teckningen är med all sannolikhet utförd i Husaby prästgård.

Johnny Hagberg
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Stenmästarens legender

Kyrkorna kring Skara uppvisar en särskilt stor produktion av 
stenhuggeriarbeten. Mästarna är sällan kända vid namn och det 
är osäkert varifrån de kom eller vilka som ingick i deras hyttor. 

de utförde är osäkert - vad bestämde uppdragsgivaren, vad be-
stämde kyrkan och hur fria händer hade stenmästarna - var de 
kanske även låsta till vissa motiv eller genrer?
     Endast en har ristat in sitt namn i ett tympanon - Othelric 
i Skälvum. En annan tycks dock ha avbildat sig själv och går 
under benämningen Forshemsmästaren, eller Skaramästaren. De 
två framstående stenmästarna var i stort sett samtida och ver-
kade i närheten av varandra men arbetade i helt olika stilar. 
Othelric - stilist och perfektionist vars reliefer ännu idag är så 
väl bevarade att man förleds att tro att de är samtida. 
Forshem/skaramästaren - expressiv i sitt uttryck och med be-
rättelsen framför ögonen, ofta med simultan succesion i sina 
bilder. 

Varifrån kom de?
Vad kan vi då veta om dessa mästare som förde så mycket nytt 
med sig till våra breddgrader? Går det över huvud taget att göra 
sig en uppfattning om varifrån de kom och var de fått sin bild-
ning? Visst kan man se på de stora dragen, färdleder, handels-
rutter, pilgrimsvägar, domkyrkobyggen. Ett annat sätt att se på 
saken kan vara att fundera över vad som avbildas på relieferna. 

de bibliska skildringarna beträffar är svaret kanske självklart, 
men om man börjar granska legenderna, vad har de att säga oss 
om ursprung, vägar, spridning? Det är en fråga som vore mycket 
intressant att fördjupa sig vidare i.

Finns det något sammanhållande tema?
I Forshem har stenmästaren färdigställt åtminstone sex (troligen 
sju) reliefer. Två av dessa i tympanon, två helgonlegender i en 
tidigare koromfattning och tre (troligen fyra) i en passionssvit, 
som sträcker sig från korsfästelsen via dödsriket till uppståndel-
sen, och troligen också till Kristus i majestät. Jag säger troligen, 
för även om den fjärde upptogs i Rannsakningar efter Antikvitä-
ter på 1600-talet kan vi inte säkert säga vad den föreställer. Om 
något år kanske vi vet svaret, om de pågående eftersökningarna 
i korväggen på Forshems kyrka leder till resultat. 
   I Skara domkyrka kan man idag beskåda tre reliefer av sten-
mästarens hand och ett fragment av en fjärde. Dessa hittades i 
marken vid den norra ingången vid katedralens restaurering på 

fråga sig varför de togs ned och lades i marken, var det vid kyr-

kans utvidgning från romansk till gotisk katedral, var det kanske 
så någon gång i historien att stilen inte längre var gångbar? 
   Till skillnad från passionssviten i Forshem är det svårt att se nå-
got sammanhållande tema i de fyra relieferna i Skara domkyrka.
Utdrivandet ur paradiset, Isaks offer (kanske, man ser bara föt-

gemensam nämnare? Vad vill stenmästaren egentligen berätta? 
Det är stora ämnen som skildras: olydnad och straff, offer och 
nåd, värdslig makt och andligt rike och slutligen: ”det enda som 
är värt att berätta är det som Herren låter mig säga”.

Med himmelsk inspiration
Just reliefen som visar Gregorius den store är särskilt intressant. 
Gregorius (ca 540-604) är en av våra största kyrkofäder. Han 
tillskrivs liturgi och mässordningar och inte minst den grego-
rianska musiken (som han förmodligen inte skrev själv). Han 
var lika populär hos lärde som hos folket. Han skrev en hel le-
gendöversikt i fyra delar, där legenden om Benediktus upptar 

      Gregorius iscensatte den s k gregorianska missionen efter att 
ha sett två ljushylta pojkar på slavmarknaden i Rom och yttrat: 
”De är inte Angler - de är Änglar”. Så började den romerska 

Skara stift uppvisar en rik skatt av romansk 
stenkonst. Inte mycket är känt om de medeltida 
stenmästarna. Men kanske kan motiven på deras 
reliefer ge ledtrådar till varifrån de kom och vil-
ken tankevärld de rörde sig inom?

Det enda som är värt att berätta är det som Herren låter mig säga

Gregorius den store i Skara domkyrka - mannen som gav oss begrepp som 
gregoriansk musik och de sju dödssynderna.
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missionen av England. Justus, för vilken han bad alldeles sär-
skilt, skickades till Canterbury för att övervaka kristnandet av 
Northumbria. I den andra vågen kom den unge munken Paulinus 
(sedermera den förste biskopen av York, se artikel i sällskapets 
medlemsblad nr 4 2011). 
     I legenden om Gregorius skildras ögonblicket då han skall 

-
den. Hesekiel, som kallats ”det talade ordets profet”, beskriver hur 
han av Gud blev uppmanad att äta en hel bokrulle, som smakade 
sött som honung, och hur han därefter kunde tala med Herrens 
ord. Gregorius i sin tur, får orden han ska säga genom näbben på 
en duva, symbolen för Anden. När duvan lämnar honom blir han 

-
hänge, där han kan se vad som sker genom en springa i tyget. Ned-
anför denna scen på reliefen ser man två män i arkader. Det skulle 
kunna vara den ovan nämnde Justus och kejsar Trajanus, som var 

avbildade i konsten under medeltiden. Men mycket talar för att 
stenhuggaren här har använt sig av samma berättarteknik som i 
Forshems passionsreliefer och reliefen om St Martin, nämligen 
simultan succesion
på reliefen Korsfästelsen/korsnedtagningen där man samtidigt 
kan se Jesus på korset, själen som lämnar kroppen, soldaterna som 
ser efter om Jesus är död och Nikodemus som tar bort spikarna. 
På Martinsreliefen kan man se hur de stora gestalterna återkom-
mer som miniatyrer längre ner i samma bild när Jesus kommer till 
Martin i en dröm och säger: ”Det var mig du klädde!”

Gregoriusreliefen i Skara väldigt mycket om den större gestalten 
överst till vänster i samma bild. Man kan se att mannen nederst 
till vänster har en liknande klädedräkt, och i alla tre ansiktena 

-
sjunger mannen, på högra bilden är han stum. Det känns lite som 

han kanske varit regissör?

Teckenförklaring
Så vad lär vi oss av detta? Legenderna tillkom för att förstärka 
och förtydliga budskap. De är berättelser som vill visa på him-

Legenden om Longinus (Forshem, Korsfästelsen/korsnedtagning-
en) - soldaten som stack en lans i Jesu sida, blev träffad av en droppe 
heligt blod och blev seende - i mer än en bemärkelse. 
Legenden om St Nikolaus (Forshem, högra helgonreliefen) 
- stillade likt Jesus vattnet under en storm. Räddade också sin grannes 
tre döttrar från ett oblitt öde genom att anonymt kasta in hela hemgif-
ten på golvet. De hörde klappandet på dörren och såg möjligtvis det 
långa skägget, och där har vi grunden till vår tids jultomte.
Legenden om St Martin (Forshem, vänstra helgonreliefen) 
- Soldaten som blev omvänd och skar en bit av sin mantel att ge till 
en fattig tiggare. I en dröm kom sedan Jesus till honom och sade: 
”Det var mig du klädde.” Martin var så tillbakadragen att han göm-
de sig i hönshuset när folket ville ha honom till biskop men gässen 
avslöjade honom med sitt kacklande, därav tillnamnet Mårten Gås.
Nikodemusevangeliet (Forshem, Kristus i dödsriket) - Skildrar 
Jesu uppdrag i dödsriket under tiden från döden på korset till upp-

Tuppundret - Staffanslegenden avbildad i Skara domkyrka.Herodes sparkar 
iväg tuppen så att det står härliga till. Vissa legender spreds i visform under 

-
ner enligt redaktörerna för Sveriges Medeltida Ballader. 

melska under eller goda mänskliga exempel. På samma sätt till-
kom stenhuggarens reliefer i syfte att visa på olika budskap, eller 
som Gregorius en gång sade: ”Okunniga män kan i linjerna på 
en bild kontemplera över det som de inte kan lära genom det 
skrivna ordet”. Med andra ord ett tidigt exempel på betydelsen 
av det vi kallar fattigmans bibel. 
   Ordet ”legend” har en betydelsenyans som i sammanhanget är 
särskilt intressant. I engelskan är det än tydligare: legend är en 
förklarande text till en karta, en teckenförklaring. Kanske kan man 
på liknande sätt säga att stenmästarnas reliefer utgör en karta över 
tankevärlden i det medeltida Europa?
    
   

Helena Långström Schön, text och foto.

   Skara, den 11 november 2012, Mårten Gås

”Stenmästarens legender” - innehållet i korthet på några av Forshems/skaramästarens reliefer

ståndelsen. Tillsammans med St Dimas (rövaren på korset) tar de 
sig an uppgiften att rädda de rättfärdiga. Djävulen och Hades fjätt-
ras vid livets träd (eller är det istället vid roten till allt ont!?) Adam 
(människan) och de rättfärdiga förs ut ur dödsriket av änglar och 
ärkeängeln Mikael.
Staffanslegenden (Skara) - Staffan ser när han är ute med hästarna 
i julnatten en stjärna som lyser klar över Betlehem. Han rider till 
kung Herodes och meddelar att en ofantligt mäktigare kung nu är 
född. Herodes utropar föraktfullt att det är lika troligt som att den 

gör den det och ropar ”Kristus är född”!
Legenden om Gregorius och duvan (Skara) - Skrivaren hos påven 
Gregorius den store får se varifrån påven får sin inspiration när han 
skriver en utläggning över Hesekiel - det är en duva, symbolen för 
Anden, som ger honom alla orden han ska säga. 
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I Warholms herdaminne kan vi läsa om Petrus Kjellberg, som 
slutade sina dagar som kyrkoherde i Ekby utanför Mariestad. 
Han föddes 1652 i Kjellstorp, Källby, och påbörjade så 
småningom studier i Skara för att undvika värvning till knekt. 
Studierna var till en början inte så målmedvetna, men efter 
att ha begåvats med ett stipendium av Magnus Gabriel de la 
Gardie blev de efter ett antal år slutförda. Fortsatta studier i 
Strängnäs och i Åbo. Prästvigdes 1694 och utnämns 1699 till 
kyrkoherde i Ekby, och tillträder tjänsten 1700.

Församlingen ville inte ha honom p.g.a. ” hans svåra målföre 
och stammande”, men han blir under sina år en uppskattad 
herde för sin hjord i Ekby .

”- Han var en gudfruktig, stilla och rättsinnig man, som 
förrättade sitt embete med berömligt nit och förelyste sina 
åhörare med en kristelig vandel. Biskop Svedberg yttrade ock 
vid hans begrafning, att han varit sinnad utnämna honom till 
prost. Såsom skollärare hände honom, att en arg discipel för 
honom inlade förgift i mat och dryck, men han blef det i tid 
varse”

Den 28 september 1716 dör Petrus Kjellberg i vattusot. 
Han första hustru dog 1710 och han efterlämnar två barn 
samt en änka, som gifter sig med efterträdaren.

Petrus begravs under koret i Ekby kyrka, enligt 
uppgift vilar även hans båda hustrur där. Och 
han begravs med en del av sina predikningar som 
huvudgärd.

 För ett trettiotal år sedan blev jag präst i Ekby och fi ck 
ganska snart kännedom om det jag hittills berättat, samt om 
det faktum att predikningarna under hans huvud i samband 
med en gravöppning på 1800-talet skulle ha blivit stulna. 
Och jag har naturligtvis då och då funderat på vart de i så 

fall kunde ha tagit vägen.Tills jag gjorde min första arbetsdag 
efter årets sommarsemester.

På förmiddagen får jag ett meddelande på min telefonsvarare, 
från en man som har gått igenom en pappershög efter sin far. 
Han ber mig ta kontakt för att undersöka om det han hittat 
kan vara av intresse. Jag ringer upp och han berättar att han 
funnit ett kuvert på vilket det står:

”Av kyrkoherde Petrus Kjellberg i Ekby 1700-1716 skrivna 
predikningar, som i döden följt honom som huvudgärd men 
som vid gravens öppnande av Ekbybor stulits och sedan 
överlämnats till undertecknad.”(Hugo Nordner,komminister 
i Ekby 1926-35)

Någon vecka senare ligger kuvertet med Petrus Kjellbergs 
predikningar på mitt skrivbord. Och inte nog med det. 
Kuvertet innehåller dessutom bla. en likpredikan som Fredrik 
Landahl höll i samband med jordfästningen av komminister 
Kindgren i Bäcks kyrka den 8 dec.1876. Hur den har hamnat 
tillsammans med de försvunna predikningarna lär väl knappast 
få sin förklaring.

Nåväl. Känslan är fantastisk. Nu sitter jag här med de 
återfunna predikningarna från 1700-talet och min spontana 
tanke var att ta mig in under koret för att lägga tillbaka dem 
under Petrus huvud,där de hör hemma. Men en gammal 
Ekbybo påminde mig om att det lär ligga ett antal förreträdare 
begravda där, och eftersom vi i döden är varann rätt lika, så 
det torde vara rätt svårt att se vem som är Petrus. 

Jag lovar i alla fall att vara väldigt rädd om dem och förvara 
dem på bästa tänkbara sätt.

Jan Wahn, kyrkoherde i Lugnås- Ullervads 
pastorat,inkluderande Ekby.

Apokatastasis 
(en berättelse om alltings återställelse)

Ekby kyrka ur Peringskiölds Monumenta. 
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Management by walking around – en av de många fi losofi er 
för ledarskap som vår tid begåvats med men som i alla tider 
praktiserats av ledare som förstått vad som krävts av dem. 
Gustaf II Adolf är ett gott exempel på detta, även om hans 
”walking around” oftast var ”riding around”.

I februari 1618 återstod ett år innan den fjärde och sista 
betalningsterminen för Elfsborgs lösen förestod. Kungen var 
fast besluten att den miljon riksdaler hela som lösen uppgick 
till skulle erläggas. Sverige hade nu mycket bättre muskler, 
militärt och administrativt, än när den tunga freden med 
Danmark hade slutits 1613. Vi hade 1617 fått den fred med 
Ryssland som gav oss stora områden i östra Karelen, hela 
Karelska näset och Ingermanland där St. Petersburg ligger 
idag.   

Men Gustaf II Adolf visste också att ordentliga förberedelser 
var nödvändiga för att införlivandet  av de pantsatta områdena 
vid Göta älvs mynning skulle gå smidigt. Oroande rapporter 
hade inkommit att befolkningen här och var i dessa områden 
funnit sig ”onödigt väl” tillrätta med det danska styret. Med 
den insikten gjorde han fl era resor i gränsområdena och två 
gånger i februari 1618 fi nner vi honom i Fristads prästgård 
med stora följen gästande den gamle kyrkoherden Sveno 
Olavi (far till skarabiskopen Olof Svenonius Fristadius).

Kungabesöken i Fristad medförde stora ekonomiska 
påfrestningar för kyrkoherden ty han fi ck ingenting betalt. 
Han såg sig därför nödsakad att stämma Kronan. När målet 
tas upp i Vedens tingsrätt i november 1618 har kyrkoherden 
dock avlidit.  Den blivande stormaktens administration mal 
emellertid på och i juli 1621 anländer till Fristads prästgård 
ett kungligt brev med beskedet, att kronohemmanen 
Västra Lundagården och Mölarps gård och kvarn tilldelats 
prästbostället och att kyrkoherden får disponera inkomsterna 
från dessa gårdar. Herr Svenos efterträdare, kyrkoherden 
Arvid Hornius, torde ha uppskattat brevet.

Det fi nns åtskilliga exempel på att Gustaf II Adolf under 
sina resor besöker prästgårdar. Man kan ana, att en av hans 
avsikter med detta var att skaffa sig en tillförlitlig uppfattning 
om stämningen i bygderna. I början av mars 1619, sedan den 

sista delbetalningen av Elfsborgs lösen erlagts i Halmstad och 
han där sammanträffat med Kristian IV, tar han in hos den 
ärevördige kyrkoherden herr Håkan. Där hade han gästat två 
gånger tidigare, 1609 under faderns Eriksgata och 1612 då 
han mötte hertig Johan och fältmarskalken Jesper Mattsson 
Cruus efter deras seger vid på Kölleryds hed.      

Under samma resa, vars mål var det återvunna Elfsborgs 
slott dit han anlände den 6 mars om aftonen, övernattade 
Gustaf II Adolf också hos herr Anders, prost i Örby. Han 
var nu omgiven av knapadeln i södra Västergötland med 
riksrådet Gustaf Stenbock på Torpa i spetsen. När Gustaf II 
Adolf på morgonen den 6 mars bröt upp från prästgården 
i Örby hade han ett delmål – Fässbergs kyrka i nuvarande 
Mölndal, dit allmogen kallats. Bönderna där hade varit särskilt 
dansksinnade och blev därför föremål för kungens synnerligen 
allvarliga förebråelser. Kanske kändes det för bönderna extra 
försmädligt att ej blott knapadeln från Sjuhäradsbygden fi ck 
höra strafftalet utan också den samlade adeln från norra 
Västergötland, som under greve Sten Lejonhuvud också 
stämts till möte vid Fässbergs kyrka, i en socken som då ännu 
tillhörde Skara stift .

Efter besöket i Fässberg fortsatte Gustaf II Adolf i spetsen 
för ett lysande följe över Frölunda kyrka till Elfsborgs slott 
– i sanning ett stycke management by riding around av en 
framgångsrik svensk monark som drygt ett årtionde senare 
rör sig i ”med pikar och protokoll i de bästa kretsar vid 
Donau och Rhen”.

Bengt P. Gustafsson 

Gustaf II Adolf rider omkring bland prästgårdar
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