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Greven Magnus Gabriel De la Gardie är en av dem som
betytt mycket för renoveringen av kyrkor inom Skara stift.
Varnhems förfallna klosterkyrka lät han renovera och där
finns även hans gravkor. En frikostig donation är knuten till
detta gravkor som möjliggör dess underhåll. Han var förutseende den gamle greven. På Läckö bildades en speciell
konstskola som gjorde altartavlor och predikostolar runt om
i grevskapet.
I hans grevskap Läckö fanns en totalt förfallen kyrka från
1100-talet. Ursprungligen byggdes den som församlingskyrka åt Torsö socken, som efter digerdöden gick upp i Senäte socken och senare i Otterstads. Kyrkan kom att tillhöra
gården Traneberg som Magnus Gabriel De la Gardie blev
ägare till 1666. Han lät på den gamla kyrkans ruiner åter-

uppbygga kyrkan till Tranebergs gårdskyrka under namnet
S:ta Marie kapell 1678. Namnet är taget efter hans gemål,
furstinnan Marie Euphrosyne.
De la Gardie donerade både altaruppsatts och predikstol,
den sistnämnda på danskt vis placerad över triumfbågen.
Det tresidiga avslutande koret som kyrkan har idag tillkom
1750 som en gåva från godsägaren Eric Ulfsparre, dåvarande ägaren till Traneberg. Godsägaren har i kyrkorummet
gjort sig påmind genom två herrskapsläktare som flankerar
predikostolen. Ulfsparres porträtt och vapen finns på läktarbrösten.
Utan tvekan är Sankta Marie kapell en av de minsta och
intressantaste kyrkorna i Skara stift.

Kålland - ett kontrakt med lärda präster
I F. A. Westerlinds Ecklesiastik-matrikel för år 1871 (sjunde
upplagan) fäste jag mig särskilt vid matrikeluppgifter rörande
mitt eget kontrakt Kålland, och de lärda kyrkoherdar som
fanns där vid tiden för matrikelns utgivande. Det måste vara
ovanligt, för att inte säga unikt, att sex av de nio kyrkoherdarna var filosofie doktorer.
Kållands kontrakt bestod vid denna tid av pastoraten Lidköping, (Norra) Härene, Sunnersberg, Örslösa, Råda, Tådene,
Tun, Otterstad och Rackeby.
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grant skötte Linderoth sina åligganden som kyrkoherde och
själasörjare. Hans fasta, pålitliga och redbara karaktär gjorde
honom av församlingen aktad och omtyckt. Kraften svek när
en ögonsjukdom lade hinder för hans verksamhet”. Om hans
första fru, Maria f. Höökenberg, berättas ”Hon förstod att roa
folk som ingen annan. Hon var även varmhjärtad och ömmade mycket frö de behövande, som hon ofta hjälpte”.
Familjen Ullman utanför Grönebergs prästgård i N. Kedum.
Tådene pastorat var patronellt och kyrkoherde tillsattes av
ägaren på godset Storeberg. Tjänsten innehades av Elis Mauritz Ullman f. 1820, kyrkoherde 1863. Han var präst här i mer
än trettio år till sin död 1895. Ullman hade varit gift med
godsägare Kjellbergs dotter (Amanda död 1855) och det var
kanske naturligt att svärfadern kallade honom till kyrkoherde
i pastoratet. Ullman var en av de sex doktorerna i kontraktet.
Han blev fil dr 1844. I Herdaminnet berättas: ”Bibelförklaringar, barngudstjänster – U. var före sin tid – höll han ofta.
Undervisning, katekisation, vare sig kommunionsförhör eller
konfirmand- och barnförhör var U:s starka sida. Sommartid
samlade han regelbundet en dag mitt i veckan ungdom och
barn till sådant förhör; kyrkan blev fullsatt, de unga längst
fram i koret kring altarringen. Om vintern samlade han de
kringboende – särskilt mot slutet då han ej orkade resa ut –
till andaktsstund varje vecka i prästgården, där kök, matsal och
salong apterades till gudstjänstlokal.” Herdaminnet avslutar
med de vackra orden ”Så gick han omsider till evig vila.Välsignelsen av hans verksamhet kan ännu förspörjas i Tådene
pastorat.”

Sunnerbergs pastorat bestod, förutom av moderförsamlingen, av församlingarna Gösslunda och Strö. Kyrkoherde
sedan 1848 var Johan Kristian Lindskog. Han var född 1804 i
Skara och son till domkyrkosysslomannen, fil dr, Peter Lindskog (känd som utgivare av Försök till en korrt beskrifvning öfver
Skara stift och ett antal stiftsmatriklar). Han hade också han
varit lärare i Alingsås och Skara. Blev kontraktsprost 1865 och
stod även på förslag till domprost i Skara 1858. Som lärare
hade han särskilt undervisat i de gamla språken och historia. Latinet var det som låg honom särskilt varmt om hjärtat.
Under 27 år kom han att tjänstgöra i pastoratet och blev en
mycket aktad och avhållen kyrkoherde. Fil dr blev han 1830.
I Herdaminnet nämns ”om de gamla bröllopssederna i församlingen och hur L. tillmötesgick brudfolkets önskan att låta
ridande bröllopssvenner hämta vigselförrättaren i prästgården,
varvid denne å en av dem medförd häst skulle rida i spetsen
för dem till bröllopsgården. De hade bloss i händerna under
färden och kallades därför för blosshållare.Vid ett tillfälle kom
man med en ung sprakfåle, varpå L. skulle rida. Meningen var
nog att sätta L. på det hala, men van ryttare från ungdomen
lät han sin ystra häst fara iväg, tyglande honom med en kraftig
arm och ett smidigt ridspö.”

I Norra Härene pastorat tjänstgjorde kyrkoherden Anders
Linderoth som var född 1814, kyrkoherde 1862 och död
1881. Han blev fil dr 1845 och var lärare i Alingsås och kollega i Skara innan han sökte och erhöll befattningen i Norra
Härene och Hovby. Det var framförallt i grekiska och hebreiska som Linderoth hade undervisat i.
I Skara kallades han av eleverna för ”Sekundvisaren” eftersom då han tog första steget ut på skolgården slog klockan i
domkyrkan. Herdaminnet skriver: ”Grundligt och samvets-

Örslösa pastorat bestod av moderförsamlingen samt församlingarna Söne, Väla och Gillstad. Kyrkoherde var 1871
Constans Kjerner som var född i Skövde 1804. 1848 blev
han kyrkoherde i Örslösa och utnämndes till prost 1859. Han
blev fil dr 1833 och kunde 1883 fira att det gått 50 år sedan
han disputerade och kunde kalla sig fil jubeldoktor. Herdaminnet berättar ”Kjerner var en lärd man, ehuru han blott
föga fick användning av sitt gamla kunskapsförråd”. Vidare
”K. säges i yngre år varit en rörlig man med sinne för livet ute
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i naturen. Det förtäljes, att K. till och med idkade jaktens nöje,
men också att han därvid kunde ta miste på hund och hare.”
Till Råda pastorat hörde, då som nu, även församlingarna
Åsaka och Mellby. Kyrkoherden Nils (Niklas) Kullberg var
född 1806 i Tvååker i Halland. Han blev fil dr 1829 och rektor vid Kristine skola i Göteborg 1831. Han kom också att
bli lärare i engelska vid Göteborgs gymnasium. Kyrkoherde
i Råda blev han 1853 och dog 1883. Hans gravsten står idag
ensam norr om Råda kyrka. Tyvärr är det ganska igenväxt
av buskar vid hans grav. När han promoverades till doktor i
Lunds domkyrka fick han ta emot lagerkransen ur Esaias Tegnérs hand. Vid samma tillfälle promoverades Danmarks store
skald Oehlenschlaeger. Kullberg var framförallt hemmastadd
i levande språk och det sades om honom att han talade engelska med sina hästar. Herdaminnet berättar ”Som predikant
säges K. varit skolastiskt torr, mera lämpad för katedern än
för predikstolen. Han uppträdde med värdighet, var fin och
verserad i umgänget samt höll ett gästfritt hus.”
I Tun, Friel och Karaby pastorat står i 1871 års matrikel
Johan Frans Adolph Sundler antecknad som kyrkoherde. Han
var född i Kungälv 1814 och hade varit lärare både i Skara
och Vänersborg innan han 1857 blev herde i Tun. Folkskoleinspektör var han under åren 1861-1868 och blev prost 1874.
Blev fil dr 1839 och var ledamot av flera lärda sällskap. Sundler tillhörde en gammal västgötasläkt där det återfinns många
militärer, jurister och präster.
Johan Frans Adolph Sundler beskrivs i Herdaminnet i följande målade bild ”Till det yttre var prosten S. över medellängd, en trygg gestalt med avmätta rörelser, markerade drag,
bestämd blick bakom rundbågade glasögon, en skolmagister
och präst från förra århundradet, vilken sysslade med mångahanda men utförde allting samvetsgrant och väl.”
Samma år som matrikeln utkom avled kyrkoherden i Otterstads pastorat Adolf Johan Broman. Han var äldst i tjänst
bland kyrkoherdarna i kontraktet och född i Kulltorp (Småland) 1798. Han tillträdde som kyrkoherde 1839 och blev
samma år prost. Pastoratet bestod vid denna tid av Otterstad,
Senäte, S:t Mariae kapell och Läckö Slottskyrka. Prästen var
vid denna tid även jordbrukare och Herdaminnet berättar
något om Broman som jordbrukare. ”Prosten var en av dåtidens bästa lantbrukare. Han ordnade med nästan allting.
Rättaren fick sina instruktioner, hur han skulle sköta jorden;
stalldrängen hur han skulle sköta hästarna, och ladugårdskarlen korna. Allt arbete skulle göras ordentligt och på bestämda
tider. Själv tidigt vaken såg han efter, att folket var i ordning,
och så kom han fram på dagen ut en stund och gav alltid en
uppmuntran till den, som sökt göra sitt bästa.” Under Bromans tid byggdes nuvarande Otterstads kyrka och på detta
arbete nedlade han mycket arbete.
I Rackeby pastorat dit även Skalunda hörde var Johannes Granqvist kyrkoherde. Född 1829 i Odensåker blev han
kallad till 4:e provpredikant då tjänsten i Rackeby utlystes
1860. Till prost utnämndes han 1882 och avled 1907. En av
hans döttrar var den kända missionären i Afrika Ida Granqvist. Herdaminnet har bara gott att säga om Granqvist ”Ett

Kyrkoherde Johannes Granqvist.
grunddrag i G:s personlighet vad den ödmjuke mannens strävan att fylla sin plats i livet. Arbete, pliktkänsla, djup självrannsakan, ihärdig kraft, vidhjärtad fromhet, klar blick på allt,
enkelt uppträdande, exemplarisk vandel gjorde honom till en
församlingsherde med mild, faderlig myndighet, till vilken
man gärna såg upp. Efter 50-årig verksamhet i församlingen –
G. hade tjänstgjort i Rackeby även som e.o. präst – kunde han
vi en högtid omnämna, att han hållit 3000 predikningar och
500 föredrag och andra tal i sitt pastorat.” Följande beskrivning av Granqvist´s yttre ger också minnestecknaren ”Till
det yttre var G. lång och mager med något tryckt i sin hållning, huvudet böjt, tärda drag under helskägget.”
Det sista pastoratet som skall nämnas i Kållands kontrakt är
Lidköping. Kyrkoherde sedan 1863 var Carl Anders Djurberg som även varit vice pastor i församlingen sedan 1857
(han var 57 år vid sitt tillträde). Kyrkoherde hade intill 1860
var Gunnar Wennerberg d.ä.(fader till skalden Gunnar Wennerberg) som 1853 blev fil jubeldoktor. Djurberg var född i
Mariestad 1806 och avled 1875. Herdaminnet beskriver honom som ”begåvad, skicklig, rask och företagsam men synes
föga uthållig i arbetet. Vid motgångar i befordringsväg sjönk
han i missmod, kände sig tillbakasatt, tog en gång avsked från
ämbetet men inträdde ånyo däri”.
Som komminister i Lidköping tjänstgjorde vid denna tid
Claes Johan Ljungström. Denne blev med tiden berömd kyrkoherde i Västra Tunhem och var en av grundarna av Västergötlands fornminnesförening liksom Götiska förbundet.
Idag ser pastoraten betydligt annorlunda ut än de gjorde 1871.
Då var det en befolkad landsbygd som utgjorde huvuddelen
av kontraktet. I Lidköping bodde 3912 personer. Otterstads
och Rackebys pastorat är förda till Sunnersberg och Tådene
liksom Tun, Friel och Karaby till Örslösa.
Johnny Hagberg

Skara stiftshistoriska sällskap gratulerar vår medlem, kyrkoherden Patrik Göransson i Svenska S:t Mikaels församling
i Tallinn, att han ”för uppskattade insatser för det estlandssvenska kulturarvet”, tilldelas Hans Majestät Konungens
medalj av 8:e storleken i högblått band.
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Enchiridion
Enchiridion. Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte sannfärdig, ögonskenlig, förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591.
Utgiven i faksimil och i översättning av Per-Axel Wiktorsson,
samt med inledning av Magnus Nyman. Skara 2012
Vi tror felaktigt, med facit i hand, att historien utvecklar
sig efter någon sorts obönhörlig lagbundenhet. Att Sverige är
ett protestantiskt land (eller har varit, så länge kristendomen
ännu var en dominerande samhällskraft) verkar självklart.
Men svenskarna i dag hade lika gärna kunnat vara hängivna
katoliker, som polacker eller irländare.
Den lutherska reformationen i Sverige gick inte över en
natt. Det går inte så fort och lätt att omforma ett folks mentaliteter, vanor och tänkesätt. Att Sverige skulle blev just lutherskt var heller ingen självklarhet. Först 1593 bestämde sig
den svenska kyrkan principiellt för den lutherska varianten
av protestantism. Men därmed var saken inte avgjord för all
framtid. Efter Johan III:s död 1592 fick Sverige nämligen en
katolsk kung, Sigismund III Vasa, som härskade över en stormakt: förutom Sverige (inklusive Finland) omfattade hans
kungarike nuvarande Polen och Litauen och delar av Vitryssland och Ukraina. I Sverige kämpade han trots detta i ett politiskt och militärt underläge. Han försökte skaffa katolikerna
i Sverige så gynnsamma livsvillkor som möjligt. Men slaget
vid Stångebro 1598, som han förlorade mot sin konkurrent
om makten hertig Karl, gjorde hans position i landet ohållbar, trots att han var landets legitime regent. Inom kort skulle
Karl inta hans tron under namnet Karl IX, förbjuda katolsk
gudstjänst och tvinga kvarvarande katoliker att välja mellan
landsflykt och döden.
Kyrkfolket hade inte bett om någon reformation. Den hade
initierats av Gustav Vasa och adeln, som hade ett gott öga
till de jordegendomar och kyrkoinventarier som folk under
århundraden hade testamenterat till kyrkan för att prästerna
skulle be och fira själamässan för dem efter deras död. Kyrkans tillgångar konfiskerades av den nya maktens män, och
bönen för de avlidna avskaffades av ideologiska skäl.
Det blev sedan segrarna som skrev historien, då som alltid.
Den lutherska kulturrevolutionen framställdes under många
generationer som en befrielse med folkligt stöd, medeltidskyrkan som djupt förfallen och den katolska religionen som
en kristendom förvanskad till oigenkännlighet.
Men ännu i början av 1590-talet var utvecklingen oavgjord.
Det fanns fortfarande katolska motståndsfickor. Den främ-

sta var Vadstena kloster, som fortsatte sin verksamhet fram
till 1995, då de sista systrarna tvingades i exil till Polen. I
Stockholm verkade den norske jesuiten Laurentius Norvegus (kallad Klosterlasse) och andra katolska präster. Ett åttiotal
svenskar och finnar studerade vid jesuitkollegiet Braunsberg
(i nuvarande Polen) åren 1578-98 med tanke på kommande
verksamhet i Sverige. Den nederländske jesuiten Petrus Canisius lilla katekes trycktes och spreds på svenska som ett led
i den andliga landskampen.
Ytterligare ett vapen användes, av mer bisarrt slag: en katolsk katekes bestående enbart av Luther-citat, i allmänhet
helt autentiska, i någon fall lätt ”förbättrade”. Detta bokprojekt genomfördes av den tyske jesuiten Sigismund Ernhoffer, drottning Annas (Sigismunds makas) biktfar och kungens
rådgivare i trosfrågor. Ernhoffer hade läst sin Luther noga och
tränats i konfessionell polemik, så kallad kontroversteologi.
Eftersom Luther inte är entydig — han genomgick med tiden en utveckling från katolsk teolog och förkunnare till alltmer egensinnig kritiker av katolska kyrkan — gick det tämligen lätt att i hans tidiga produktion hitta texter som illustrerar
traditionella katolska läropunkter. Ernhoffer gav 1587 ut ett
kompendium av Luther-citat till stöd för den katolska läran, och 1591 kom detta ut i svensk översättning. Syftet med
Ernhoffers ”lutherska katekes” var naturligtvis att förvirra
lutheranerna och göra dem osäkra på vad deras stora auktoritet egentligen lärde i olika kontroversfrågor. Denna retoriska
metod, att använda citat i urval och med en tendens som den
citerade författaren inte skulle godkänna, var inget unikt för
Ernhoffer. Luther gjorde på samma vis med Erasmus av Rotterdam och Olavus Petri med sina katolska motståndare Peder Galle och Petrus Helie. Begreppet upphovsrätt och krav
på exakta belägg kom inte förrän flera århundraden senare.
På detta sätt kunde Ernhoffer få Luther att förespråka helgonkult, läran att sakramentens antal är sju, att den romerska
mässan är den rätta gudstjänstformen, att kyrkan är bevarad
från misstag i lärofrågor, att skärselden finns och att man bör
be för de avlidna, att avlaten är en hjälp för levande och döda
— allt detta åsikter som han som reformator kraftigt tog avstånd från. Luther hade också efterlyst en kalenderreform,
något som senare genomfördes av påven Gregorius XIII år
1582. Om lutheranerna ville klaga på innehållet i denna katekes borde de vända sig direkt mot Luther, den ansvarige
författaren, menade Ernhoffer.
Nu har det flitiga Skara stiftshistoriska sällskap
(med Markus Hagberg som redaktör) tagit initiativet att ge ut denna pseudo-lutherska katekes
i faksimil och med översättning till nutida svenska. Detta är en kulturell välgärning, eftersom vi
har all anledning att, som Magnus Nyman säger i
sitt informationsrika förord, lyssna till de tystade
rösterna och höra vilka argument de framförde
i det som för dem var en kamp på liv och död.
Vi vet inget om vilka effekter denna skrift
eventuellt fick i folkets medvetande. Men det
är inte osannolikt att böcker som denna utlöste
hetsiga diskussioner kring matborden och i ölstugorna, i miljöer dit makten inte nådde med
sin långa arm och där vanligt folk tog risken att
säga vad de tänkte.
Anders Piltz
Pris 200 kr
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Jubelfesten på Flämslätt 1993

Efter omfattande förberedelser kulminerade jubelåret 1993
i den överdådiga festen på Flämslätt, Annandag Pingst den
31 maj. I år är det 20 år sedan och något av ett jubileum.
Det är troligen en av de största samlingar som har förekommit i Skara stift. Omkring 7 000 människor deltog, däribland
kungaparet och kronprinsessan.
På många olika sätt hade stiftet förberetts för jubileet. Sedan
flera år hade bekännelsearbetet pågått i hela Svenska kyrkan.
Det hade till en början haft biskop Helge Brattgård som ledande kraft och på det sättet fått ett starkt nedslag i Skara stift.
Denna unika koncentration på bekännelsen hade kunnat bli
välgörande, men man kan inte frigöra sig från känslan att
detta ambitiösa projekt rann ut i sanden. Det berodde inte
minst på att Svenska kyrkan var ett konglomerat av allför
divergerande åsikter om det centrala i den kristna tron. Den
kommande likriktningen var ännu inte ett faktum.
Bekännelsekommittén hade producerat en rad mer eller
mindre genomarbetade skrifter. Den så kallade Lilla boken
med särskilda stiftssidor hade spritts till hushållen. Och den
stora boken, Befrielsen, som nog skulle komma ett bli en besvikelse, var på väg att presenteras.
Prästerna hade fått inspiration genom resor till Finland med
besök hos biskop och domkapitel i Borgå. Prostarna hade
deltagit i rikskyrkans så kallade prostresor till fyra olika ställen
i världen, däribland Rom, där man fått vara med om påveaudiensen och hälsat på den helige Fadern. De hade sedan i sin
tur drivit bekännelsearbetet vidare i sina kontrakt.Vi utnyttjade således den vanliga kyrkliga organisationen för arbetet.
Den absoluta höjdpunkten skulle bli en fest för hela stiftet,
då alla gudstjänster sammanlystes. Målet var att arrangemanget skulle ha en tydlig profil, vara en fest, en dag med djup, ha
stiftsmässig förankring och skapa en känsla av delaktighet.
I förhandsdiskussionerna nämndes Sommarland som en
lämplig plats för festligheterna. Det var ett på många sätt kontroversiellt förslag och det stötte på ordentlig patrull med mer
eller mindre öppna protester. Stiftstyrelse sade nej till förslaget

- som tur var kan man i efterhand säga. Det hade förmodligen varit svårt att ge det en klart kyrklig karaktär om det ägt
rum på ett vanligt nöjesfält.
En gigantisk organisation hade iscensatts för att klara arrangemangen. Logistiskt gällde det att slussa alla besökare
till stiftsgården. Parkering ordnades, på förslag av polisen,
vid travbanan i Axvall och bussar körde i skytteltrafik till
Flämslätt, ett som det skulle visa sig genialiskt drag.
Det handlade också om att ordna massutspisning för alla
dem som inte fick fåtalets, 124 personer, privilegium att äta
middag med de kungliga i huvudbyggnaden. Också det löste
genom att vi anlitade en företagare med stor erfarenhet.
Till festen hade vi bjudit in en rad dignitärer. På den kyrkliga sidan biskop Erik Vikström från Borgå stift i Finland, vänstiftets, Landeskirche Mecklenburgs, biskop Christoph Stier,
den romersk- katolske biskopen Hubertus Brandenburg, fader Max Mizzi från Assisi, karlstadsbiskopen Bengt Wadensjö
samt stiftets tidigare biskopar Helge Brattgård och Karl-Gunnar Grape. På den världsliga, förutom de kungliga, de båda
landshövdingarna Birger Bäckström och Bengt Johansson.
Som alltid skedde allt detta inte utan friktioner. Inte minst
orsakade det kungliga deltagandet en viss nervositet bland
dem som hörde hemma i stiftets ledning och kunde tänka
sig bättre placeringar under festligheterna, så att det kom i
åtnjutande av den kungliga glansen. En av dessa samtalade jag
med under några timmar och vederbörande lyckades, utan
att i klartext säga vad det rörde sig om, avsevärt förbättra sin
position. Det var sådant som förgyllde tillvaron och kunde
bli en väsentlig del av den berättelse som jubelfesten lämnade
efter sig.
En annan rörande detalj var att det kungliga besöket skapade emotioner hos garvade politiker. Man hade aldrig kunnat föreställa sig, att de med tårarna rinnande skulle ta upp
sina nystrukna näsdukar och länge vinkade farväl till de höga
gästerna.
En sak kunde vi inte, hur vi gärna ville, förbereda oss för,
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vädrets nyckfulla makter. Regnet flödade ner, när den kungliga kortegen anlände med familjen Klingspor från Kinnekulle.
Det såg inte alls så förhoppningsfullt ut. Vi visste inte riktigt
hur vi skulle agera. Men kungen själv löste elegant problemet
genom att frankt säga att han var van vid regn: ”Vi går!”
Kungen skrev sitt namn på den förberedda minnesstenen
och festligheterna kunde börja, de som skulle hålla på långt
in på natten.
Biskop Lars-Göran Lönnermark hälsade deltagarna välkomna. Gästerna hölls korta hälsningsanföranden och stämningen höjdes genom allsång.
Det visade sig att regnet och åskan faktiskt bidrog till att
förhöja stämningen, inte minst musikaliskt när ovädret bjöd
på sådana effekter som knappast låg inom de närvarande musikernas möjligheter att åstadkomma, vackert uttryckt av en
av de närvarande: ”Kerstin Ek stämde upp Sanctus och åskmolnen lät det dundra hotfullt till crescendot för att sedan
släppa fram en strålande sol mellan sig när tongångarna blev
sprödare.”
Kulmen på festen var naturligtvis mässan som också den
planerats in i minsta detalj. Kören från stiftet som bestod av
850 personer sjöng under domkyrkoorganist Kerstin Eks
entusiasmerande ledning. Linnékvintetten och Frälsningsarméns musikkår i Lidköping spelade förutom alla andra som
Skövde gospelkör, Shepherds, Syskonringen, Hjo folkhögskolans musiklinje, rockgruppen Forecast och många, många
andra. Det allra största dragplåstret var förstås Cyndee Petters
vars väldiga stämma ofta fyllde rymden runt stiftsgården.
Under själva distributionen slutade regnet att strila ner och
solen lyckade bryta igenom under det att ett hundratal av
stiftens präster delade ut gåvorna. Utdelandet tog endast tio
minuter, mindre än vid en större högmässa i någon av våra
kyrkor.
Kyrkans tidning kunde konstatera att det rådde något av
folkparksstämning med korvkiosker, glasstånd, barnens lekborg, de kyrkliga organisationerna små stånd, ett par mindre
scener med musikuppträdande, kanotuthyrning och kringströvande skarastiftare på festhumör.
Jubelfesten avslutades med en rockkonsert och nästan allt
som hade planerats kunde genomföras – allt utom biskop
Lars-Göran Lönnermarks spektakulära ballonguppstigning.
Det var nog riktigt att stiftets herde fick stanna kvar på marken och därifrån leda sin hjord.
En mässa med flera deltagare har jag inte upplevt i Sverige. Det kändes nästan som man befann sig på ett begränsat
avsnitt av en av de stora mässorna i Polen under Johannes
Paulus II:s tid – som en ringa försmak av det som väntar dem
som håller ut i tron. Bara det var värt all den möda som hade
lagts ner för att förverkliga festen.
Notan för festen slutade på strax under miljonen, vilket
innebar att den preliminära budgeten överskreds kraftigt,
beroende framför allt på de extra arbeten som utförts på
Flämslätt. Kanske kan man hålla med utvärderingen, där det
hävdas att det rörde sig om en investering i kunskap för framtiden. ”Utslaget per besökare bör kostnaden inte bli mer än
en hundralapp och samhörighetskänslan kan naturligtvis inte
prissättas.”

Nu har också Karlstads stift publicerat en bok med biskopsporträtt och därmed är det nu fyra stift som inventerat de
biskopliga tavlorna som finns i biskops-, stiftskansli- eller
domkapitelssalar. Förutom Karlstad har förut Växjö, Göteborg och Skara sina porträtt utgivna i bokform. Författare
till Karlstadsboken är professorn emeritus i konstvetenskap
Hans-Olof Boström och han har utöver de rent biografiska
uppgifterna om biskoparna intressanta noteringar om konstnärerna.
Totalt är det 26 biskopar som porträtteras. Den första är
Sven Elfdalius som först hade sitt säte i Mariestad, men bara
några månader, från sin utnämning den 13 mars 1647 till den
28 juli, då superintendentian flyttade till Karlstad. Superintendenter fanns i Karlstads stift fram till år 1772. Bland många
intressanta uppgifter för de 26 biskoparna kan pekas på Claes
Herman Rundgren som var biskop i Karlstads stift 18721906. Han var född i Stockholm 1819 som son till viktualiehandlaren Johan Rundgren som hade sin bakgrund som
knalle från Borås och som kom att bli en välbärgad man i
Stockholm. En annan med starkt västgötskt påbrå var Johan
Alfred Eklund var född i Ryda (Halvås) 1863 och biskop under åren 1907-1938. Porträttgalleriet avslutas med Bengt Wadensjö, biskop mellan åren 1986-2002, född i Sjötofta socken
där fadern var komminister, senare kyrkoherde i Tranemo.
Omslagsbilden föreställer Johan Jacob Hedrén som var biskop 1829-1833 då han utnämndes till biskop i Linköpings
stift
Boken omfattar 172 sidor och kostar 150 kr för den som är
med i något stiftshistoriskt sällskap, för övriga 200 kr. Beställningar görs till Karlstads stiftskansli 054-17 24 65 (Chatarina
Ahlstedt).

Karl-Erik Tysk

Johnny Hagberg
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Biskopsporträtt i
Karlstads stift

Skara stiftshistoriska
sällskap
kallar till årsmöte
i Varnhem
lördagen den 27 april 2013
med följande innehåll
9.30

Andakt i klosterkyrkan
Komminister Markus Hagberg

10.00-10.30

Förmiddagskaffe i Varnhemsgården
Presentation av ny litteratur

10.30-11.45

Biskop Lars-Göran Lönnermark
berättar om missionsbiskopen
Osmund.

12.00

Lunch

13.00

Årsmötesförhandlingar

14.00

Fotograf Sture Björnson visar bildspel kring renoveringen av den märkliga kyrkan i Jällby

15.00

Avslutning

Kostnad 150 kr
Anmälan senast den 21 april till Skara stiftshistoriska sällskap
Vänligen meddela ev. specialkost eller allergi.
c/o Lennart Nordquist
Bockasjögatan 5 B, 504 30 Borås
Tel. 033-10 29 25 eller e-post bockasjo5b@telia.com
eller
Margareta Jansson
Skaraborgsgatan 29 B, 532 30 Skara
Tel. 0511-137 46 eller e-post margareta_jansson@bredband.net
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Glimtar från Älgarås kyrka

Älgarås kyrka ruvar på många hemligheter men rymmer
också värdefulla klenoder. Min mening med denna artikel
är bara att delge några få tankar om sådant, som kommit för
mig efter en 33-årig kantorstjänst i denna kyrka.Väl uppe på
läktaren hälsades jag alltid med en välgångsönskan i en takmedaljong: ”Herren bewa/re tin ingång och utgång nu och til ewig
tid /Amen”. Målningen placerades helt riktigt på 1750-talet
ovanför ingången till kyrkan. Likväl har den delvis skymts av
läktaren för gudstjänstbesökarna nere i kyrkan, och de har
helt visst haft svårare att se och ta emot denna goda önskan
än jag och mina körsångare.
Under läktaren tittade jag ibland efter ett litet hål, synligt i
läktargolvets undersida. Här gick klocksträngen ner, och här
lär klockaren ha stått, kallat till och ringt samman till gudstjänst. Det torde ha varit en tid efter 1735, när takryttaren
kom till och den gamla klockstapeln nordväst om kyrkan
revs. Då sjöng den med ren klang. Nu hänger den i vapenhuset. På grund av en spricka
används den endast till
klämtning för hädangångna
församlingsbor samt när ett
nytt år rings in, och ännu är
klangen skön.
Blicken vänds sedan
mot norra väggen med
kyrkans måhända äldsta
målning, Jesu dop, kanske
målad under 1600-talets
slutår; Jesus och Johannes
vid Jordans skummande
vatten, en öppning med
himmelskt strålande ljus i
den annars mörka himlen,
8

Den helige Ande sänker
sig som en duva över Jesus,
och man tycker sig nästen
höra Guds röst ur molnet;
Thenne är min käre Son, i
whilkom iagh hafwer ett godt
behagh. Mat 3 cap17 v.
Jag har mer och mer fäst
mig vid denna ”tavla”, inskriven i ett rödbrunt och
blåmålat draperi, upphängd
på en klen, men verklighetstroget målad spik. Men
plötsligt är bilden borta!
Jag ser framför mig bara
kala väggar. Kyrkan är
helt annorlunda. På altaret
finns bara ett enkelt kors med en krans. Så erinrar jag mig en
notis från biskopens visitation i mitten av 1800-talet: ”Allt
som av inventarierna är obrukbart
eller mindre värdigt gudstiensten
och hwad därtill
hörer, föryttras”.
Altaruppsatsen
med dess träskulpturer, krucifixet och allt
löst i kyrkan, ja
t o m dopfunten
röjdes ut, men
intet därav blev
tydligen avyttrat,
bara undanstuvat på vindarna
- och - i väntan
på att få ekonomin att räcka till
en ny och större
kyrka renoverades den. Därför spikades en i det närmaste
gredelin papp på väggarna (1886). Detta för att åtminstone
få kyrkans inre att likna en för tiden ”modern” stenkyrka.
TACK OCH LOV för detta! Man kunde ju kalkat över alltsammans! När tiden så en gång blev mogen att ta bort pappen
(1929), fanns målningarna kvar, och vi kan glädjas åt dem.
Framför södra korväggen står den smäckra, tunnväggiga
täljstensdopfunten, länets mest originella funt med ett fåtal
paralleller (ur den norska Østfold-markerna-skolan), och daterad till 1200-talets förra hälft. (S-A Hallbäck)
På väggen ovanför finns en Kalvariegrupp med krucifix
och Mariabild också från 1200-talet. Krucifixet bär en triumferande himlakonung, som ”står” på korset och i korsarmarnas ändar evangelistsymboler. När och hur den ”gamle
Johannes” har försvunnit är oklart.
Den ”nye Johannes” är snidad av konstnären Harry W.
Svenson och avtäcktes midsommar-dagen 1990 medan kö-

ren framförde ett för tillfället gjort kör- och instrumentarr. av
Håkan Alinder till psalmförslaget ”Bara Johannes vid korset står
kvar med Maria”. I konstnärens förlaga till kyrkorådet försågs
Johannes med en palmkvist, men det blev bestämt, att han
i likhet med många andra Johannesgestalter, skulle bära en
bok. Och palmkvisten – den ”gömde” konstnären i ett av
klädvecken
Kanske finns här också en möjlighet att avfärda en skröna
om Johannes och ”konfirmanden, som fick i uppgift, att från
kyrkvinden hämta en bit av Johannes att elda med”.
Vad vi vet är, att kyrkoherde P.A. Säve från Roma prästgård,
efter ett besök i Älgarås 1862, skrev bl. a. om sockenmagasinets
vind, nuvarande bårhusvinden, att där låg delar av altartavlan
med figurer… likaså calvariegruppen, att ett par av bilderna
på ändarmarna låg bland ”annan bråte”, tvenne quinnofigurer, 2x 12 långa (2 alnar och 12 tum = c:a 1,5 m), vilket kan
stämma på Maria och (?) Johannes.
Konfirmanden Johan Larsson, som tillskrivits den av tidigare guider omhuldade skrönan, konfirmerades enligt efterforskning 1870, men beslutet att införskaffa en ”värmeugn”
fattades först 1886 och den blev inte inköpt förrän 1890. Inte
heller gällde det kyrkvinden utan sockenmagasinets vind, och
där fanns tydligen ”bland annan bråte” betydligt enklare föremål att elda med. Historien är knappast trovärdig, men går
det att avliva en skröna?
Madonnaskåpet i korets nordöstra del minner också om att

det här sannolikt funnits en kyrka på 1200-talet. Skåpet lär
vara unikt för Skandinavien, både vad beträffar storlek och
utformning. Ett kungabarn, som bär både krona och spira,
sitter på Himladrottningens högra (!) sida.
Vänder vi så blicken mot taket ser vi mäster Anders Broddessons framställning av uppståndelsen. Läcköskolans målare
kan ha påverkat mästarens stil. Den Uppståndne stiger inte ur
en klippgrav, utan ur en kista, allt efter den tid, när mästaren
1749-52 arbetade med utsmyckningen av kyrkan. Han hade
sina måleriknep. Kistan verkar från denna norra sida vara lång
och smal, medan den från motsatt sida i koret tycks vara kort
och bred.
Själv har jag mediterat över denna uppståndelsebild ibland.
Förutom Kristus med segerbanér och två vakter dyker det
upp en förvånad yngling t. v. Han hör liksom inte hit.
Jag tänker så här: ”Det är nog samma yngling, kanske Markus själv, som med knapp nöd undkom knektarna i Getsemane. Han ville verkligen veta hur det gick för Jesus. Han
hade hört så mycket konstigt och ville vaka in i det sista. Nu
blev det han, som kunde berätta om det som verkligen hände
vid graven!”
Till sist vill jag berätta om Den Dolda Flickan i Älgarås
kyrka. Hon fanns där, det visste jag. Någon hade för länge sedan berättat därom.Vid ett tillfälle under senare delen av min
tjänstgöring som kantor (1962-1995) i Älgarås, sporde jag
”den gamle” kyrkväktaren Arne Andersson om min ”undran”. Jo, det fanns inte mycket i och om denna kyrka, som
inte han visste besked, och jag ville ju veta så mycket som
möjligt om den plats och de väggar, där också min musik
infogades.
Det skulle dock visa sig, att för vanliga turister var bilden
inte tillgänglig för beskådande.
Det var inte heller helt lätt att fotografera den, och beträffande belysningen gällde, som alltid i denna kyrka, försiktighet p. g. a. brandrisk. Till min glädje lyckades jag ganska bra
med bilderna.
För att mina körsångare skulle lära känna och älska sin kyrka, där deras lovsånger och böner bars fram, brukade jag på
senare år till julen ge dem några bilder med förklarande texter
till målningar och annat i kyrkan. Dock – bilden med flickan
behöll jag i det längsta. Inte förrän min sista jul som kantor
”släpptes” bilden – fortfarande med frågorna obesvarade:
Vem är hon och varifrån kommer hon?
Bilden är svårtolkad, och inget av fragmenten vid dess sida
ger någon förklaring. Jag är dock böjd att tro, att det är Eva
9

som sträcker sig efter ett äpple i lustgården. Det kan ju lika
gärna vara Maria, som svarar ängeln:” Se jag är Herrens tjänarinna”, eller är det tvärtom; ängeln som kommer till Maria
och med höjd hand säger: ”Var hälsad, Maria”? Är det kanske Maria Magdalena med sitt långa hår eller helt enkelt en
vanlig Älgaråsflicka? Hon kom sannolikt till sin nuvarande
plats på utsidan av en senare infogad mindre stock efter att
koret byggdes om 1684, eller troligare, när sakristian byggdes
till 1705-06. Det har genom tiderna spekulerats mycket om
stockarna till såväl vapenhus som kor och sakristia, varifrån
de ursprungligen kom och hur de använts, plockats ner och
återanvänts.Dateringarna som gjorts av ett trästycke från västgaveln 1972 gav med C14-analys år 1015 (+ - 110 år) och
dendrokronologisk undersökning omkring 1980 av långhusstockar har uppgetts till 1460-talet. Detta visar, att kyrkan där
på Olsåsen - Odens ås - helgad ås – Elgarås – Älgarås gömmer
på många obesvarade frågor, och ingen skulle bli gladare än
jag för en datering av både stocken och flickan.
Text och foton: Klas-Erik Klasson

Jällby kyrka under förvandling

”En för Sverige och världen unik kyrka”, ord myntade av
Biskop Åke Bonnier vid återinvigningen 2013-01-06! Detta
är också anledningen till att jag gjort 20 studiebesök, 250 mil
på vägarna och 400 timmar framför datorn med 1.018 bilder
som resultat.
Av denna bildskatt har jag valt ut 660 rutor och sammanställt till ett bildspel med en speltid på 60 minuter, 2x30. Från
den kände organisten, Morgan Blåberg, har jag också fått tilllåtelse att använda hans musik inspelad på orgeln i Mossebo
kyrka. Tycker själv att det blev en lyckad kombination som
bildar
Ett dokument, som torde vara av stort värde för alla involverade, hantverkarna, byborna, pastoratet, Skara Stift, som
firar 1000 år 2014 och övriga kulturintresserade.
Erbjuder Er därför detta minnesvärda dokument. Pris 500 kr
Sture Björnson
Knektegårdsgatan 37 B 441 37 Alingsås
Tel 0322 638418, 0702-258577
e-post: bjornson.sture@gmail.com
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Klockarhemmet i Vänga
Min morfar Johan August Söderholm föddes 1835 14/1
Hjälstad R (Skaraborgs län) död 1926 9/4 Vänga P ( Älvsborgs Län). Han gifte sig 1873 med Kristina Elisabet Karlsson
f 1853 18/4 Skövde R d 1909 1/7 Vänga P. Båda makarna
var uppväxta mitt i den Landalska väckelsen i Flistad. Johan
August Söderholm läste gärna Schartaus predikningar. Paret
fick 7 barn: Hedvig 1874 29/1 Vänga P d 1969 18/1 Fristad
P, Folkskollärare i Uddevalla; Agnes f 1875 27/10 Vänga d
1944 7/6 Fristad Småskollärare i Björketorp; Hjalmar 1877
3/6 Vänga P död 1962 5/10 Borås Caroli P handelsresande;
Sigrid 1878 16/11 Vänga P d 1973 10/9 Fristad P slöjdlärare
pensionatsinnehavare; Richard 1878 16/11 Vänga P d 1969
28/6 Miami U.S.A ingenjör; Torsten 1882 12/12 Vänga P d
1934 10/12 Hedvig Eleonora A ingenjör; Ingeborg f 1892
13/4 Vänga P d 1994 2/4 Linköpings Domkyrkof, folkskollärare gift Adell. Under hela sin tid var Johan August Söderholm lärare och klockare i Vänga församling . Äldste sonen
Hjalmar Söderholm har skrivit en ”krönika” om fadern och
hemmet i Vänga. Jag har bearbetat den och presenterar den här.
Bo Adell dotterson

Vänga gamla kyrka
”Far var till att börja med lärare i två socknar Vänga och Tämta. Han var också klockare i dessa församlingar. Lönen för
denna tjänst utgjorde in natura: 1 kappe råg, en kagge korn
och en kagge havre. Kornet ersattes ofta med råg som sedan
maldes i Vänga kvarn i Bergsgården.
Till Tämta var det sex kilometer, som far fick gå var tredje
söndag, i Vänga var det gudstjänst varannan söndag. I kyrkorna var på den tiden varken värme eller orgel utan far fick
sjunga och ta upp alla sånger själv. På sommaren värmde solen upp kyrkorna, men på vintern fick folk frysa! (Beträffande Vänga gamla revs den 1905 och ersattes med en ny.
Enligt min mor sade man att det fanns risk för att den gamla
kyrkan skulle rasera. Man fick spränga den!)
Vi blev statskyrkligt uppfostrade (Hjalmar Söderholm slutade så småningom som en god pingstvän) och gick till kyrkorna både i Vänga och Tämta. (Min mor Ingeborg berättade att hela familjen Söderholm satt längst fram i kyrkan där
Morfar tog upp psalmerna) För min del trodde jag absolut att
det var det enda rätta och tyckte det var synd om alla frikyrkliga som jag trodde gick förlorade för att de gick till

Interiör av Vänga gamla kyrka
Missionshuset och där lät sig uppbyggas med predikan och
sång och även firade Herrens måltid tillsammans. (Jag tror att
morfar Johan nog hade en helt annan syn på de frikyrkliga
Min mor har berättat om sin kusin Gustaf Emil Söderholm
f 1871 Flistad R d 1943 Engelbrekt A. Han prästvigdes för
Visby stift den 6 januari 1899 och blev så småningom kyrkoherde i Överlännäs och Sånga pastorats församlingar i Härnösand stift. 1920 lämnade han på egen begäran både kyrkoherdetjänsten och Svenska Kyrkan och kom att verka som
resepredikant inom Svenska Pingstväckelsen. Han blev också
Levi Petrus närmaste man. På grund av sin konversion mottogs han inte av sina närmaste, däremot var han välkommen
till klockarhemmet i Vänga.)
Det var varannandagsskola. Barnen Söderholm gick hos sin
Far och den skolgången var inte dålig. Undervisningen var
grundlig i de viktigaste ämnena, som nog var kristendom,
historia, geografi och enkel matematik.
Far hade mycket bekymmer med oss barn, vad vi skulle bli
och så vidare Det var nog ej lätt med de små resurser, som
fanns att tillgå, vi hade väldig respekt för honom. Flickorna
Hedvig och Agnes fick rätt tidigt komma till Skara och utbilda sig till folk- och småskolelärare, Ingeborg till Göteborg .
Hjalmar tidigt inom affärsverksamheten, Richard och Torsten
till ingenjörer, Sigrid till slöjdlärarinna, men var hemma hos
sin far. Far hade posten, som kom tre dagar i veckan. Klockarfar skall allt bestyra. Far hade uppdrag som förmyndare och
hjälpte till vid alla offentliga skrivelser. Han började med slöjd
långt innan det var obligatoriskt och då det var en fallenhet
för honom, lärde han barnen långt mer än de nu får lära.Vid
lantbruksutställningen i Borås ställde han ut eleverna arbeten
och erhöll medalj. Lönen för skolarbetet var inte stor endast 700 kronor per år och det ansågs för mycket. Bönderna
tyckte det var orimligt mycket.
Varje gång på hösten var det en stor skogauktion som förlades till skolan, då jägmästare kronojägare, samt en massa bönder och virkeshandlare samlades och köpte skog på rot, som
sedan avverkades. Detta var också ett evenemang då en hel
del bekanta jämte jägmästare skulle inbjudas att dricka kaffe
i förmaket. Alltid var det som en gäststuga vid alla samlingar med gratis servering. Sockenstämmorna samlades också i
skolan för att dryfta socknens angelägenheter. Även där togs
gästfriheten till buds. Jag hörde aldrig att mor klagade på allt
arbete som föll på hennes lott. Kyrkostämmorna var också i

skolan, då dess ordförande var kyrkoherden själv, även då togs
gästfriheten i anspråk. Vi barn tyckte bara det var roligt med
lite omväxling.
En gång besöktes Vänga av en fornforskare som visade en
del gamla saker och på sitt sätt föredrog deras användning
och ålder. Det samlades fullt med folk vid sådana tillfällen.
Det hela var ej så märkvärdigt, men vi tyckte ju då att det var
höjden av vetenskap. Det var klart att fornforskaren skulle bo
hos oss.
En gång hade vi besök av blinda sångare, som sjöng, om
det var i kyrkan eller skolan kommer jag ej ihåg, men sjunga
kunde de i alla fall. Klart att de skulle gästa skolan och lärarfamiljen, de var ju socknens honorationes.
För att få allt att gå i lås med den stora barnaskaran fordrades det att göra allt själv så mycket som möjligt. Skor kunde
dock ej tillverkas, varför byskomakare kallades att tillverka de
skor som fordrades. Hela snörläderskor inköptes likaså sulläder. Skomakaren från Tämta tillkallades och satt mestadels i
brygghuset och gjorde skor. Han ville gärna ta en tår på tand
om han kom åt. Brännvin var ju billigt på den tiden. Då han
var lite i gasen sjöng han ofta en sång vars refräng löd: ”Sa
hon, sa han sa Käringen som spann.”
Min far kunde nästan allting utom att sy kläder, men mor
kunde allt i den vägen. Jag minnes att han lärde sig binda
böcker av någon kringvandrande bokbindargesäll, så far band
för hela socknens bibliotek och även pastoratets offentliga
handlingar. Riksdagsprotokoll fick han binda åt den välborna
riksdagsmannen patron Odquist i Röhl.
Ja far var en mångkunnig man, han fick också tjänstgöra
som åderlåtare. Då folk var sjuka kom de till far för att han
skulle låta en åder på dem. Till detta hade han en snäppare,
som han satte på benet. De fick sitta med benet i en balja för
att blodet skulle rinna där. Dessutom tjänstgjorde han som
vaccinatör på alla socknens småbarn, så det var ett väldigt
skriande de dagar detta pågick.
På ferierna snickrades, särskilt då våra släktingar, morfar
och mormor och även morbröder gästades oss. Då gjordes
möbler med mer, morfar var en mycket skicklig möbelsnickare. (Morfar Johan August gjorde flera skrivbord till sina fyra
döttrar, som var lärare, ett stor bokskåp med fina lövsågningsarbeten, möbler m.m.)
På somrarna kom det bekanta till far till Vänga och jagade
Hare och fågel. Naturligtvis skulle de bo hos oss så mor hade
ej lite besvär med dessa.
Bland minnen som dyker upp var då en seminariekamrat
till far från Göteborsgtiden. Han var slöjdinspektör i länet.
Det var för vår far en upplevelse att de fick träffas. Han stannade flera dagar oh jag minns att åtminstone en dag far gav
barnen fritt för att de skulle få tid för samvaro
Far var en mycket rättrådig man och skvaller och sådant
tålde han aldrig. En gång råkade han på skämt under en rast,
då pojkarna hjälpte till med något, putta till en pojke, som
satt på logbalken så att han ramlade ner i ladan som var full av
halm. Det tog galet, han blev så arg att han sprang hem och
kom ej tillbaka till skolan utan stannade hemma. Han hade
väl fått sitt vetande.
En gång hade han tuktat två pojkar till skolrådsledamöter,
som båda hörde till fars goda vänner. Men det tog hus på ett
annat sätt än far hade tänkt. De båda kom upp till far på
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Hjalmar Söderholm med familj
postrummet och frågade vad han menade med denna sak.
Det var nog deras fruntimmer som låg bakom. De ångrade
sig nog, men det blev aldrig som det varit , ja en av dem var
så skamsen att han flyttade från Vänga.
Då far slutade skolan, byggde han på socknens mark ett hus,
som de flyttade in i, ej så modernt men bra nog. Far gjorde
det mesta själv, så det blev billigt. Bönderna hjälpte till och
skänkte bräder och stockar som sågades på sågen i Vänga.
Vi hade ett litet lantbruk, där vi pojkar tidigt fick hjälpa till.
Vi hade två kor och två grisar. På hösten närmare julen slaktades grisarna och det gjordes korv stora skinkor som saltades
ned i stora bingar för kommande tider. Mor bryggde drickat
riktigt malstarkt, som då det tappades på buteljer kunde fara
upp i taket. Det var en rolig tid tyckte vi barn, då vi alla fick
vara med, hjälp skaffades att hacka kött till korv och sylta.
Till julen var det högtid då vi fick extra mat. Julottan var
vi så många som möjligt med på. Nog förstår vi att det var
mycket arbete särskilt för mor.
Som sagt gästfriheten var stor och togs mycket i anspråk
men det är nog så som det står i Boken framför alla böcker att
många har utan att veta det fått änglar till gäster.”
Hjalmar Söderholm
Borås 30 december 1953.

Skara stift mister Finnerödja
och Tiveds församlingar
Skara stift har haft sin nuvarande omfattning sedan mitten
av 1600-talet. Hertig Karl ville sätta sin prägel på sitt hertigdöme. Genom hertigens försorg fördes Värmland, Vadsbo
och Valle härader först över till superintendentian i Mariestad
1584 och sedan till Karlstad 1647. Vadsbo och Valle härader
överfördes tillbaka till Skara stift 1658, medan Dalsland gick
över till superintendentian i Karlstad 1647. Södra delen av
Västergötland gick 1620 över till superintendentian i Göteborg. Senare blev Karlstad och Göteborg stiftsstäder med
egen biskop.
Sedan dess har gränserna varit konstanta. Men under de
senaste åren har vissa förändringar skett. En utvidgning av
stiftet skedde 2006 då Åsundens nybildade församling söder
om Ulricehamn med socknarna Finnekumla, Grönahög,
Gällstad, Marbäck, Södra Säm och Tvärred fördes över från
Göteborgs stift till Skara stift. Nästa utvidgning kom 2010,
då den nybildade Rommele församling söder om Trollhättan
med socknarna Fors, Rommele och Upphärad flyttades från
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Göteborgs till Skara stift.
Nu har Kyrkostyrelsen i Uppsala beslutat att FinnerödjaTiveds församling 1 januari 2014 skall föras till Ramundeboda pastorat och bli en del av Strängnäs stift. Det kan vara
på sin plats att nämna något om socknarna Finnerödja och
Tived.
Fram till 1870 var Finnerödja annexförsamling till Hova
men blev då ett eget pastorat, som kom att bestå till 1962. Tiveds församling bildades 1842 genom en utbrytning ur Undenäs församling. Från 1856 till 1962 var Tiveds församling
också ett eget pastorat. Det var stora avstånd inom socknen
och lång väg till Undenäs kyrka. Församlingen hade till att
börja med ingen kyrka, men sockenborna tog saken i egna
händer och byggde sin egen kyrka sommaren 1847 på endast
sju veckor. Det torde vara rekord för ett kyrkbygge. 1962 blev
Tiveds församling annex till Finnerödja och 2006 förenades
församlingen med Finnerödja till den gemensamma församlingen, Finnerödja-Tived.
Finnerödja och Tived har mer och mer blivit orienterade
mot Laxå och 1967 gick församlingarna över till Laxå kommun. Därmed lämnade man också Skaraborgs län och kom
till Örebro län. Nu är alltså tiden inne för en anslutning till
Ramundeboda pastorat som inrymmer Laxå tätort. Länsgränsen och stiftsgränsen har alltså ändrats, men Finnerödja
och Tived hör fortfarande till Västergötland. Landskapsgränserna ändrar man inte på.
När man talar om Tiveds församling måste man också
säga något om verksamheten vid Tivedstorp, som till stor
del byggdes upp av biskop Sven Danell efter kriget och där
flyktingar från Rumänien fick en fristad. Verksamheten vid
Tivedstorp finns kvar med vandrarhem och servering och
kapellet används nu som vägkyrka under sommaren.
Nämnas kan också att vid den gamla landskapsgränsen, alldeles vid Borasjön, finns ruinerna av Antoniterklostret, vägfararnas kloster. Där låg också den gamla kyrkan i Ramundeboda, som sen flyttats in till Laxå.
Det finns många intressanta präster som haft sin verksamhet i Tivedssocknarna. En av de mest originella var Johannes
Torby, som var kyrkoherde i Tived 1926-38. Han blev sedan
kyrkoherde i Tillberga i Västerås stift och avled 1949. Torby
hade ett eget ”miniuniversitet” i sin prästgård där han undervisade blivande präster i klassiska språk. Bland dessa fanns Åke
Zetterberg, Olof Henricson och Åke Dahlberg. Henricson
har i Skara stiftsbok 1981/82 skrivit en intressant artikel om
sommarloven hos Torby i Tiveds prästgård och om den visdom som han förmedlade till sina unga adepter. Åke Dahlberg har i minnesteckningarna till prästmötet i Skara 1953
gjort en fin sammanfattning av Torbys liv som människa och
präst.
Finnerödja och Tiveds församlingar är en kuperad skogsbygd mellan sjöarna Skagern och Unden. Större delen av
Tivedens nationalpark ligger i Tiveds församling och Finnerödja har ju blivit centrum för den svenska jordgubbsodlingen. Det betyder inte alltid att bären kommer från Finnerödja.
De kan vara odlade på en helt annan plats.
Nu säger vi farväl till Finnerödja och Tived och önskar de
gamla Skarastiftsförsamlingarna allt gott i Strängnäs stift.
Nils Hjertén

Beata Kyles brudskrin
Skrinet skänktes till Norra Fågelås kyrka 20 december
1927 av fru Emilia (Emmy) Charlotta Moberg, född
Hård af Segerstad, och torde ha gått som arv genom
släkten sedan 1600-talet. Fru Moberg, 1860 – 1940, och
var dotter av Gustaf Magnus Hård af Segerstad, 18291898, och Emilie Catharina Christina Wikström, 18381908. Gåvobrevet till kyrkan har skrivits av konservatorn Alfred Nilsson, vilket kan tolkas som att skrinet
restaurerats innan överlämnandet, och att fru Moberg
vid det tillfället kanske var sjuklig.
Beata Kyle, eller Beata Eriksdotter Kyle som hon kallade sig,
1598-1692. Gift med riksjäg-mästaren Carl Hård af Segerstad
till Skämningsfors och Moanäs, 1591-1653. Paret gifte sig 15
mars 1629, vilket torde vara den ungefärliga tidpunkten för
brudskrinets tillkomst.

Skrinet innehåller fem separata fack, ett större öppet fack på ena
halvan, ett smalt fack med skjutlock i mitten, därefter ett mindre
öppet fack samt vid sidan fyra små fack med lock. Skjuter man upp
skrinets sidor, döljer sig två små ”hemliga” lådor där.

Detalj av Beata Kyles brudskrin.
Framsidan av brudskrinet med vapen för herrskapet Hård och Kyle,
samt initialer på sköldarna, C H, Carl Hård, och BK, Beata Kyle.
Skrinet är tillverkat av målat och behandlat ädelträ med inlägg av ornerad
alabaster på alla fyra sidorna. Framsidan
har snidade vapensköldar i alabaster med
vapen för ätterna Hård af Segerstad och
Kyle.

På insidan av skrinets lock ses ett bibelcitat: ”I AL MIN NÖD SÅ ÄR MIN
TRÖST CRISTVS SOM MIG
HAFVER ÅTERLÖST”, en målad
uppenbarelsescen, samt i övre högra
hörnet ägarinnans initialer, mer likt ett
monogram: B E K, Beata Eriksdotter
Kyle.
Text och foto: Bengt O Nilsson.
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Skara stiftshistoriska sällskap
Verksamhetsberättelse för år 2012
Sällskapets styrelse kan här lägga fram sin berättelse om
verksamheten under år 2012. I all ödmjukhet och med stor
tacksamhet kan vi notera ännu ett som vi vågar säga lyckosamt
år för Skara stiftshistoriska sällskap. Vi har mött stort intresse
för våra produkter från medlemmar och andra personer både
inom vårt stift och även i vidare kretsar. Sällskapet åtnjuter en
god renommé till och med utanför vårt land. Tillströmningen
av nya medlemmar har glädjande nog fortsatt. Sällskapet har
för sin bokutgivning fått ta emot generösa anslag från olika
fonder och stiftelser, vilket styrelsen finner mycket glädjande.Vi
vågar därför hävda att sällskapet även detta år har kunnat leva
upp till sitt ändamål: att väcka, främja och understödja intresset
för kyrkohistoriska studier och forskning rörande Skara stift.

morgonandakt i Klosterkyrkan av komminister Markus
Hagberg. Årsmötet präglades av att sällskapet hade fått
verka i tjugo år, vilket ordföranden, prosten Johnny Hagberg,
erinrade om i ett anförande med både en tillbakablick och
en framtidsvision. Efter förhandlingar och välsmakande lunch
i Varnhemsgården gav fil. dr Christina Ekström tillsammans
med några musiker en kombinerad konsert och föreläsning
i Klosterkyrkan om ”Musiklivet i brödrakyrkan med fokus
på 1700-talet”. På närvarolistan vid årsmötesförhandlingarna
antecknade sig 54 personer antecknat sig, men det verkliga
antalet deltagare i mötet var säkerligen större.

Styrelsen har sedan årsmötet den 21 april 2012 haft följande
sammansättning:
Johnny Hagberg, ordförande;
Lena Maria Olsson, vice ordförande;
Nils Hjertén, Lisbeth Sjöberg och Lennart Nordquist, ordinarie
ledamöter;
Bengt P. Gustafsson, Markus Hagberg och Helena Långström
Schön ersättare.

Nr 66 Västgötadelen av Monumenta Sveo-Gothorum av Johan
Peringskiöld. Utgiven och kommenterad av Benny Jacobsson.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet
den 21 april omvaldes Lennart Nordquist till sekreterare och
Lisbeth Sjöberg till vice sekreterare. Margareta Jansson omvaldes till
kassaförvaltare och ansvarig för medlemsregistret. Som webbmaster för
sällskapets hemsida på Internet omvaldes Helena Långström Schön.
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden: den 30
januari, den 12 mars, den 21 april (konstituerande), den 11 juni,
den 10 september och den 3 december. Det konstituerande
sammanträdet hölls i Varnhem, medan övriga sammanträden
har varit förlagda till Skara, och där hållits på stiftskansliet. Fyra
av sammanträdena har planerats så, att styrelsens ledamöter har
kunnat aktivt delta i distributionen av sällskapets medlemsblad.
Revisorer. Vid sällskapets årsmöte omvaldes kamrer Ingmar
Andhill och revisor Gunnar Wilsson som ordinarie revisorer.
Likaså omväldes kamrer Eva Her mansson och kyrkokamrer
Lars Berg som ersättare.
Valberedning. Årsmötet beslöt att omvälja sällskapets
valberedning, bestående av prosten Jan Kesker, sammankallande,
samt kontraktsprosten Carl Sjögren och socionom Anita
Hammar ledamöter. Styrelsen har därutöver tillsatt prosten
Nils Hjertén som representant i valberedningen.
A r b e t s g r u p p e n f ö r h e rd a m i n n e o c h p r ä s t minnesteckningar. Styrelsen beslöt vid sitt konstituerande
sammanträde att arbetsgruppen oförändrat skulle bestå av
kyrkoherde Karl-Erik Tysk med prostarna Nils Hjertén och
Lennart Nordquist som resurspersoner.
Sällskapets årsmöte hölls lördagen den 21 april, och det
var även denna gång förlagt till Varnhem, med inledande
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Sällskapets bokutgivning. Under år 2012 har tillkommit
fyra nya publikationer i skriftserien, nämligen

Nr 67 Kyrkor i Skara stift. Red: Johnny Hagberg.Text: Robin
Gullbrandsson. Foto: Sture Björnsson.
Nr 68 Enchiridion. Det är den lilla och rena katekesen jämte
sannfärdig ögonskenlig, förmerad och välgrundad försvarsskrift
av Sigismund Ernhoffer. Översättning: Per-Axel Wiktorsson.
Inledning: Magnus Nyman. Red: Markus Hagberg.
Nr 69 Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg.
Red: Markus Hagberg, Lena Maria Olsson, Sven-Erik
Pernler.
Nr 66 är utgiven av Föreningen för Västgötalitteratur, och i
fråga om Nr 67 är Skara stift medutgivare.
Medlemmar. Tillströmningen av medlemmar i sällskapet
har fortsatt även under år 2012. Under året tillkom 101 nya
medlemmar, så att hela kadern vid årets slut hade nätt upp
till 1 044 medlemmar. Att antalet passerade tusengränsen
markerades med att sällskapets ettusende medlem utsågs;
styrelsen kände det hedersamt att det blev Harry Nyberg,
förutvarande domprost i Karlstad och mångårig moderator
i Stiftshistoriskt Forum. Det måste också noteras att 12 personer i medlemsskaran avled under året. Sällskapet har 7
hedersmedlemmar och räknar även in 15 teologie studerande bland sina medlemmar. Både intressant och glädjande
är att medlemmarna fördelar sig över hela landet och att även
stiftshistoriskt intresserade utanför vårt stifts, ja, till och med
utanför vårt lands gränser, anmäler sig till sällskapet.
Sällskapets medlemsblad med ordföranden Johnny Hagberg
som ansvarig utgivare har under året utkommit med fyra
nummer på 20 sidor. Styrelsen kan tacksamt notera att ett stort
antal personer generöst medverkat med artiklar och andra
bidrag. Det är vår erfarenhet att det är tacksamt att ha med
bladet i olika sammanhang för att genom det kunna lämna
information om sällskapet.
Sällskapets hemsida på Internet med Helena Långström
Schön som webbmaster har up penbarligen haft många
besökare.Vi har här en viktig kontaktyta till de vitt utspridda
medlemmarna. Det visar sig att många utnyttjar hemsidan för
att beställa böcker och anmäla medlemskap.

Relationen till Stiftshistoriskt Forum. Genom att
sällskapets vice ordförande Lena Maria Ol sson ingår i
Stiftshistoriskt Forums ledningsgrupp har styrelsen tillgång
till fortlöpande information. Årets stiftshistoriska symposium
hölls den 11-12 april i Stockholm, och det infogades i
högtidlighållandet av att Stockholms stift 2012 hade verkat i
70 år. Från vårt sällskap deltog Johnny Hagberg, Lena Maria
Olsson, Bengt P Gustafsson och Margareta Jansson. Som vanligt kunde symposiet bidraga till ett rikt utbyte av erfarenheter
och idéer mellan de olika sällskapen.
Representation. Till ordförandens 60-årsdag hade styrelsen
sedan länge planerat att uppvakta med en festskrift, i vilken
hans vänner skulle kunna anteckna sig på en tabula gratulatoria
och ett antal skribenter medverka. Projektet kunde rätt länge
hållas i hemlighet för jubilaren, och in i det sista visste han
inte mer än att han skulle få en bok. Dess innehåll, omfång
och författare blev inte uppenbarat förrän då styrelsen på
högtidsdagen den 10 augusti kunde överlämna festskriften
”Kyrka, kultur, historia” vid öppet hus i Järpås bygdegård.Vid
detta tillfälle var nio av bokens 40 författare närvarande, och
inte mindre än 735 personer hade antecknat sig på bokens
gratulationslista.
Samarbete med Vatikanbiblioteket. Det samarbete med
Vatikanbiblioteket som sällskapet inledde 2010 fick under
året ett synligt uttryck i boken ”Enchiridion”, ett bidrag
till ett belysa den svenska reformationshistorien. Boken är
en utgåva av två skrifter från 1591 av Sigismund Ernhoffer,
vilka översattes till svenska av Anders Olofsson, katolsk präst
i Stockholm och landsförvisad efter 1595.
Att Vatikanbiblioteket är medlem i vårt sällskap uppmärksammades vid den resa till Rom som ordföranden Johnny
Hagberg och Markus Hagberg gjorde i slutet av oktober.Vid ett
besök i biblioteket överlämnades två nyligen utgivna skrifter,
dels den ovan nämnda ”Enchiridion”, dels faksimilutgåvan av
Breviarium scarense. Bibliotekets prefekt, monsigniore Cesare
Pasini, som varit förhindrad att närvara vid överlämnandet,
betygade i brev strax därefter att han uppskattade gåvorna,
i synnerhet faksimilutgåvan som kan anses intressant för
bibliotekets samling av inkunabler.
Bokmässan. Vid årets bokmässa i Göteborg den 27-30
september disponerade sällskapet i likhet med tidigare år en

monter tillsammans med Västergötlands fornminnesförening
och Missalestiftelsen. Den bemannades beredvilligt av ett antal
medlemmar, som på detta vis gjorde en god insats. Under
dagarna såldes 116 böcker, och 12 nya medlemmar anmälde sig.
Deltagandet organiserades och genomfördes på ett engagerat
och kunnigt vis av Margareta Jansson. Det är styrelsens mening
att sällskapets deltagande i den synnerligen uppmärksammade
bokmässan ger många värdefulla kontakter.
Ekonomi. Den ekonomiska årsrapportens resultaträkning
visar att sällskapet haft intäkter på drygt 1.320.000 kr. och
kostnader på drygt 1.146.000 kr., vilket betyder att årets resultat
blir cirka 174.000 kr. Tillgångarna uppgick vid årets början
till cirka 530.000 kr. och hade vid årets slut ökat till drygt
706.000 kr. Huvudparten härav utgjordes av medel anslagna
till bokutgivning.
Under året har sällskapet erhållit generösa anslag och gåvor,
huvudsakligen för sin bokutgivning, på sammanlagt 851.550
kronor. Nämnas bör ett verksamhetsbidrag från Skara stift på
10.000 kr. och stiftets bidrag på 395.000 till utgåvan av Kyrkor
i Skara stift. Anslagsgivare i övrigt har varit Grevillis fond,
Birgittaföreningen, Samfundet Pro Fide et Christianismo, Torsten och
Ragnar Söderbergs stiftelser, Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur,
Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Segelbergska stiftelsen.
Styrelsen vill här gärna framhålla att kassaförvaltaren Margareta
Jansson varit till stort gagn i sällskapets tjänst genom sin mycket
noggranna bokföring och sin omsorg om medlemsregistret. För
detta hängivna arbete vill styrelsen betyga sin djupa tacksamhet
och ge henne en särskild eloge.
Tack. Styrelsen vill till sist uttrycka Skara stiftshistoriska
sällskaps djupt kända tack för alla välvilliga ekonomiska bidrag
som kommit sällskapet till del. Utan dem skulle det inte ha
varit möjligt att bedriva en så omfattande verksamhet. Styrelsen vill även betyga sitt tack för det goda samarbetet med
Skara stift, liksom med Missalestiftelsen och Föreningen för
Västgötalitteratur, vilket kunnat resultera i intressanta och
värdefulla projekt.
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Biskopsval i Skara stift 1701-2012
Från reformationstiden har vi till nutid år 2000 haft en
statskyrka, vilket bl.a. innebar att rätten att utnämna biskop
tillkom Kungl. Maj:t, senare regeringen. Efter förrättat biskopsval hade domkapitlet att till Kungl. Maj:t anmäla de tre
kandidater, som erhållit de högsta röstetalen. Vid biskopvakans ålåg det domkapitlet att anmäla detta, varefter Kungl.
Maj:t utsatte valdag. Sedan sambandet mellan stat och kyrka
upplösts år 2000 är hela biskopsvalsproceduren numera stiftets egen angelägenhet. När sålunda Erik Aurelius blev vald
2004, var detta alltså första gången som Skara stift självständigt avgjorde vem som skulle bli ny biskop.
Under medeltiden kunde rätten att välja biskop fördelas
mellan präster och lekmän, men först i modern tid återupptogs detta valsystem genom den vallag som tillkom 1963.
Denna innebär att lika många lekmannaelektorer deltar som
antalet röstberättigade präster. Samtidigt ändrades röststyrkan
så att en förstaplats ger 1 röst, en andraplats ½ röst och en
tredjeplats 1/3 röst; tidigare hade alla rum samma röstvärde.
Genom nominering, provval, hearing och oftast två valomgångar avgöres till sist vem av de två kvarstående, som erhållit
majoritet.
Det kan vara av intresse att i den följande översikten se
vilka kandidater, som nått förslagsrum. Bland dem hade den
utnämnande makten före 2000 att välja. Den som vill fördjupa sig i de enskilda biskopsödena hänvisas till stiftens herdaminnen av J.W.Warholm och dess fortsättning av CederbomFriberg intill 1930, samt till den korta översikt som finns i
Sjögren-Hjertén, Biskopsporträtt i Skara stift (2003).
Den följande framställningen redovisar alla biskopsval efter
1701. Men det har för äldre tid varit svårt att vid de första
valen belägga exakt valdag. Huvudkälla är där Skara domkapitels arkiv, förvarat i Landsarkivet i Göteborg, för nyare tid
även Svensk kyrkotidning och Svensk pastoraltidskrift.
Biskop Petrus Rudbackius avled 1701 3/11. Följande tre erhöll förslagsrum vid valet:
1. Professor Jesper Swedberg, Uppsala
2. Domprosten Lars Victorin, död 1702 1/5, som lär ha utnämnts men ej hunnit att få fullmakt.
3. Prosten Johannes Hof, Norra Fågelås, som uppges ha
erhållit de flesta rösterna.
1) utnämnd 1702 21/5
Biskop Jesper Swedberg avled 1735 26/7 på Brunsbo
biskopsgård. Sammanräkning efter biskopsval 1736 8/1:
1. Domprosten Anderas Ol. Rhyzelius, Linköping
129 röster
2. Professor Petrus Schyllberg, Uppsala
126 ”
3. Superintendenten Jacob Benzelius, Göteborg
52 ”
2) utnämnd 1736 23/1
Biskop Petrus Schyllberg avled 1743 19/6.
1. Professor And. Winbom, Uppsala
162 ”
2. Domprosten Anders Rudberg, Skara
91 ”
3. Biskop Jacob Benzelius, Göteborg
66 ”
Sedan biskopen i Borgå Daniel Juslenius 1744 26/3 anhållit
om att få bli uppförd på förslag, och Benzelius blivit ärkebis16

kop i Uppsala, anställdes nytt val:
1. Biskop Daniel Juslenius, Borgå
2. Superintendenten Georg Wallin
3. Professor Erik Melander
1) utnämnd 1744 12/6
Biskop Daniel Juslenius avled 1752 17/7;
sammanräkning efter biskopsval 19/12 s.å.
1. Professor Engelbrekt Halenius, Uppsala
2. Prosten Jonas Unge, Lidköping
3. Domprosten Petrus Brodd, Skara
1) utnämnd 1753 2/5
1767 14/5 val efter biskop Engelbert Halenius,
död 1797 14/2:
1. Lektor Anders Forssenius, Skara.
2. Lektor Anders Knös, Skara,
3. Prosten Olof Wenerbom, Sunnersberg,
1) utnämnd 1767 6/7

74 ”
51 ”
23 ”

115 ”
111 ”
104 ”

170 ”
111 ”
83 ”

1788 26/8 val efter biskop Anders Forssenius, död 1788 13/6:
1. Lektor Josef Billgren, Skara
145 ”
2. Domprosten Anders Knös, Skara
111 ”
3. Professor Thure Weidman, Lund
77 ”
3) utnämnd 1789 18/5
1828 15/10 val efter biskop Thure Weidman, död 1828 15/8:
1. Domprosten Sven Lundblad, Uppsala
155 ”
2. Lekor Jonas Kjellander, Skara
100 ”
3. Justitierådet Sven Themptander, Stockholm
89 ”
1) utnämnd 1829 27/6
1837 19/7 val efter biskop Sven Lundblad, död 1837 29/4:
1. Domprosten Jonas Kjellander, Skara
191 ”
2. Professor Johan Albert Butsch, Uppsala
113 ”
3. Domprosten Anders Jacob Hellstenius, Lund
81 ”
2) utnämnd 1837 1/9
1875 19/5 val efter biskop Johan Albert Butsch,
död 1875 2/3:
1. Teol.lektor Carl Johan Brodén, Skara
2. Professor Clas Warholm, Lund
3. Biskop Anders Fredrik Beckman, Härnösand
3) utnämnd 1875 12/8

117 ”
106 ”
81 ”

1894 12/12 val efter biskop Anders Fredrik Beckman,
död 1894 24/9:
1. Biskop Edvard Herman Rodhe, Göteborg
164 ”
2. Domprosten Ernst Jacob Keijser, Strängnäs
150 ”
3. Kontraktsprosten Fredrik Landahl, Mariestad
101 ”
2) utnämnd 1895 18/1
1905 31/5 val efter biskop Ernst Jacob Keijser,
död 1905 26/3:
1. Professor Hjalmar Danell, Uppsala
2. Domprosten Johan Alfred Eklund, Kalmar
3. Professor Otto Ahnfelt, Lund
1) utnämnd 1905 7/7

154 ”
134 ”
92 ”

1934 12/12 val efter biskop Hjalmar Danell, emeritus
1935 1/5:
1. Domprosten Gustaf Ljunggren, Göteborg
200 ”
2. Direktor Torsten Ysander, Uppsala
157 ”
3. Domprosten Sven Carlsson Svenaeus, Linköping137 ”
1) utnämnd 1935 8/2
1951 6/2 val efter biskop Gustaf Ljunggren, död 1950 4/12:
1. Domprosten Yngve Rudberg, Skara
206 ”
2. Hovpredikanten Sven Danell,Västra Tunhem 153 ”
3. Kyrkoherde Helge Ljungberg, Stockholm
112 ”
1) utnämnd 1951 30/3
1955 1/6 val efter biskop Yngve Rudberg, emeritus
1955 30/9:
1. Hovpredikanten Sven Danell,Västra Tunhem 167 ”
2. Domprosten Ragnar Askmark, Göteborg
111 ”
3. Kyrkoherden Gustaf Adolf Danell, Tidaholm
107 ”
1) utnämnd 1955 27/7
1969 11/2 val efter biskop Sven Danell, emeritus 1969 1/10:
1. Domprosten Helge Brattgård, Linköping
211 ”
2. tf kyrkoherden Per-Olof Sjögren, Göteborg
164 ”
3. Prosten Olle Nivenius, Malmö
86 ”
1) utnämnd 1969 25/4
1984 11/12 val efter biskop Helge Brattgård, emeritus 1985:
1. Domprosten Karl-Gunnar Grape, Skara
204 2/3 ”
2. Kyrkoherden Gunnar Weman, Sigruna
138 5/6 ”
3. Prosten Lennart Franck, Flämslätt
99 1/6 ”
1) utnämnd 1985 31/1
1988 6/10 val efter biskop Karl-Gunnar Grape,
emeritus 1989:
1. Kyrkoherden Lars-Göran Lönnermark,
Skövde
271 1/2 ”
2. Direktor Thord Harlin, Uppsala
121 1/3 ”
3. Generalsekreteraren Jonas Jonson, Geneve 57 1/2 ”
1) utnämnd 1988 22/12
2004 val efter biskop Lars-Göran Lönnermark, emeritus
2004 (första valet utan regeringsutnämning)
1. Professor Erik Aurelius, Göttingen, Tyskland
188 ”
2. Domprosten Tuulikki Koivunen-Bylund,
Uppsala
115 ”
3. Domprosten Anders Alberius, Skara
51 ”
1) vald 2004 20/1
2012 val efter biskop Erik Aurelius, emeritus 2012 1/9:
1. Domprosten Åke Bonnier, Stockholm
278 ”
2. Teol.dr Staffan Grenstedt, Uppsala
91 ”
3. Teol.dr Catharina Segerbank, Tyresö
68 ”
1) slutvald 2012 27/3
438 röster
Bengt O.T. Sjögren

Boken Talade Gud till oss eller vad det bara inbillning? är fylld
med berättelser om hur människor i vår tid har upplevt rösten från Gud. Det är kärnfulla berättelser eftersom de förklarar hur individer förändrat sina liv. För erfarna själavårdare är
vittnesbörd om djupgående erfarenheter av det gudomliga
inte särskilt häpnadsväckande. De berättas varje dag, fast sällan offentligt i ett Europa där religionerna alltmer hänvisas till
privatzonens hemliga rum.
Alltsedan aposteln Paulus föll till marken på Damaskusvägen är den kristna kyrkans historia fylld av människor vars
tillvaro blivit förvandlad genom extraordinära erfarenheter.
Ett exempel är Birgitta Birgersdotter, hustrun till Närkes lagman, som skrivits in i historien som Heliga Birgitta. Hon
tillhör den erkända skaran av människor som upplevt Gudsingripanden.Ytterst få vet vi namnet på av alla som står i det
ledet.
I denna bok möter du även människor utanför den kristna
tron som förmedlar erfarenheter som liknar de kristnas. Rösten från Gud uppfattas som lika verklig och skärpan i tilltalet är densamma, oavsett mottagarens böneriktning. Det som
från den stunden tar sin början anger värdet i det inträffade.
Det som till slut avgör halten i upplevelsen är alltid frukterna.
Arne Jernlöv som är huvudförfattare är född 1941, svensk
miljövårdsbiolog och forskare. Han var verksam vid IVL
Svenska Miljöinstitutet i olika funktioner och med kortare
uppehåll från 1967. Han tilldelades professors namn 1978 och
blev samma år invald som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Han är bosatt i Wien.
Inledningen är författad av teol dr Mikael Mogren.
Boken är utgiven i Skara stiftshistoriska sällskaps regi men
utanför dess skriftserie. Den omfattar 162 sidor och kostar 150
kr. Den kan beställas genom Johnny Hagberg
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NOTER Ɵll ÅRSRAPPORT år 2012
Not nr 1) Forskningsuppdrag
12.065:00
Avser utbetalt arvode ll Janet Fairweather (Osmund)
och Elisabeth Göransson.
Not nr 2) Intäkterna på de a konto avser ersä ning från övriga föreningar
där kassaförvaltaren är engagerad för a bidra ll a SSHS ej
ensamt står för alla utgi er.
Not nr 3) Avser anslag från Segelbergska s elsen och Nils Henricssons s else305.000:00
för överföring ll Missales elsen.
(Båda avser Skarabreviariet)

Anslag och gåvor år 2012
851.550:00
(inklusive festskriŌ + annonsintäkter - se nedan)
Från Skara s (verksamhetsbidrag)
10.000:00
Från Skara s (Kyrkor i Skara s )
395.000:00
Från Birgi aföreningen (Enchiridion-Ernhoﬀers katekes)
5.000:00
Från Samfundet Pro Fide et Chris anismo (Enchiridion-Ernhoﬀers katekes)
50.000:00
Från S elsen Längmanska Kulturfonden (Enchiridion-Ernhoﬀers katekes)
20.000:00
Från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur (Enchiridion-Ernhoﬀers katekes) 25.000:00
Från Torsten och Ragnar Söderbergs s elser (Heliga Pilgrimer)
50.000:00
Från S elsen Grevillis fond (4 biskopar Erik i Skara s )
20.000:00
Från K. Strinnholm Lagergren (återbet. Medel da kyrkomusik)
5.000:00
Från Mar n Giertz (Gåva)
500:00
Från Segelbergska s elsen (Skarabreviariet)
85.000:00 (fvb MissalesƟŌ.)
Från Samfundet Pro Fide et Chris anismo (Skarabreviariet)
175.000:00 (fvb MissalesƟŌ.)
FestskriŌ
Från Samfundet Pro Fide et Chris anismo (Kyrka, kultur, historia)

50.000:00

Annonsintäkt
Från Exodus resor (Annonser i SSHS medlemsblad)

1.000:00

19

NYA MEDLEMMAR
Jan-Erik Alexandersson
Per-Åke Axelsson
Sten Björkblom
Göran Blomqvist
Olof Brink
Sigurd Carlsson
Anneli Johansson
Monica Johansson
Sven-Erik Johansson
Göran Kjörk
Ulf Lagerström*
Harry Lenhammar*
Martin Lissnils*
Bo Lundbladh
Henrik Lööv
Eva Nielsen
Amanda Nyberg
Lars Odén
Olle Ohlsson*
Fredrik Santell
Birgit Sawyer
Peter Stjerndorff
Sten-Erik Svensson
Tommy Thulin
Lars Tivemo
Birgitta Vahlquist*
Lars Widell
Moa Widell

TIDAHOLM
NORRTÄLJE
SALEBY
HÄLLEVIKSTRAND
HENÅN
UPPHÄRAD
SKARA
FRITSLA
SKARA
LIDKÖPING
STOCKHOLM
UPPSALA
VÄNERSBORG
ALINGSÅS
TRÄDET
LIDKÖPING
LUND
GÖTEBORG
MARIESTAD
STOCKHOLM
UPPSALA,
GÄVLE
FLOBY
STOCKHOLM
MARIESTAD
VÄSTERHANINGE
SKARA
SKARA

Sällskapet har nu 1057 medlemmar.
*= Ständig medlem

Senaste publikationerna i
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie
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
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