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Årgång 21

Den engelska forskaren och specialisten på medeltidslatin, Ja-
net Fairweather, skildrar utifrån sin utsiktspunkt, katedralsta-
den Ely i England, ett par dramatiska årtionden i Skara stifts 
och därmed vårt lands allra äldsta kyrkohistoria. Inom kort 
utkommer hennes bok om biskop Osmund på såväl svenska 
som engelska. Efter det att Skara stifts förste biskop, Thurgot, 
dragit sig tillbaka till Tyskland, insjuknat i spetälska och avlidit 
uppstod en vakans på biskopsstolen i Skara. Det är under den-
na period, ca 1030 – 1050, som biskop Osmund dyker upp 
på arenan. Han är nära släkt till biskop Sigfrid och följer upp 
dennes missionsverksamhet men utan offi ciellt medgivande 
av ärkebiskopen i Hamburg-Bremen. Adam av Bremen, som 

på 1070-talet och på ärkebiskopens uppdrag skriver sitt stora 
verk om missionen i Skandinavien, har därför ingenting gott 
att säga om denne Osmund.

Janet Fairweather ger oss en mera rättvis bild av Osmund 
genom att sätta in honom i såväl det skandinaviska missions-
sammanhanget som den vidare europeiska kyrkogeografi n. 
Vi får följa honom under hans utbildningstid i Bremen, hans 
biskopstid – ”den förste som satte stav och stol i Skara” – och 
hans sista år i klostret i Ely och får samtidigt möta en rad 
personligheter som denne Osmund konfronterat eller sam-
verkat med.

Minnestavla i Ely
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Till dagens episkopala apparation hör tveklöst den biskopliga 
staven – krumstaven, eller kräklan som den vanligen kallas. 
Tillsammans med mitran är staven, också i Svenska kyrkan, 
det som tydligast utskiljer biskopen från andra slags präster 
och ämbetsbärare, och i sig tydliggör den, genom att påminna 
om herdestaven, biskopens roll som herde för sitt stift. Många 
skulle idag ha svårt att föreställa sig en biskop utan stav, men 
faktum är att kräklan under lång tid var bortlagd i Svenska 
kyrkan. Att följa dess återkomst är en intressant historia. 

Ecklesiastika stavar
Samtidigt är kräklan endast en av fl era olika slags ecklesiastika 
stavar, där andra exempel är ärkebiskopens metropolitstav, och 
pilgrimens vandringsstav. Kräklan är heller inte förbehållen 
enbart biskopar – också abbotar och abbedissor har rätt att 
föra sådan stav. Det fi nns alltså skäl att titta lite närmare på 
fenomenet kyrklig stavgång.

Först något kort om pilgrimsstaven. Denna återkommer 
frekvent i den senmedeltida konsten, och staven framställs 
som väsentlig för den som (sökande avlat) vandrade mot olika 
heliga platser, Nidaros, Santiago de Compostela, Rom eller 
Jerusalem, för att ta några av de mer kända exemplen. Staven 
visade att man var en pilgrim, och som sådan hade vandraren 
vissa rättigheter. Också till Skara och törntaggen vandrade 
medeltidsmänniskan. I ett vidare perspektiv kan hela männis-
kans livsvandring symboliskt liknas vid en pilgrimsvandring. 
Betraktat så är inte döden slutet, utan en övergång till något 
annat – därför återfi nns också många sådana pilgrimsstavar 
bland gravfynden.

Krumstaven
Biskopsstaven har, så vitt man vet, sitt ursprung i Orienten, 
där den emellertid upptill avslutades med ett T-format kors 
eller en knopp. Betraktar man de biskopsstavar som nutida 
ortodoxa biskopar bär känns utseendet igen. Till Västerlandet 
kom staven under 600-talet, men fi ck tidigt formen av en 
herdestav; med en krum upptill, ägnad att just symbolisera 
biskopens herdeuppdrag. Eftersom staven markerar herdeupp-
draget kunde den, som nämnts ovan, föras, inte bara av bisko-
par, utan även av abbotar och abbedissor, som ju också utövar 
ett herdeuppdrag i klostrets sammanhang. Man får därför för-

utsätta att abboten i Varnhem och abbedissan i Gudhem bar 
kräkla – det fanns dock en skillnad i hur staven fördes: bisko-
pen förde staven med krummen framåt, medan abbotar och 
abbedissor förde staven med krummen bakåt. 

Under medeltiden kallades staven i Sverige för ”kryckia” 
eller ”biskopskryckia”. Även om alltså krumstaven tidigt blev 
huvudmodellen i västkyrkan fi nns det exempel på undantag, 
exempelvis ärkebiskopen i Lund, Andreas Sunessons (d. 1228) 
kräkla, som hade en knoppformad avslutning. 

I det medeltida romerska prästvigningsritualet överlämna-
des till den nyvigde prästen kalk och patén. Detta överläm-
nande kallades traditio instrumentorum, tecknet på makten att 
frambära mässoffret. Det som överlämnades var instrumenten, 
verktygen, för att kunna göra så. På samma sätt skulle kräklan 
och mitran i biskopsvigningen kunna sägas utgöra traditio in-
strumentorum, tecknet på den genom vigningen erhållna mak-
ten och värdigheten. Till herdeuppdraget, som biskopsstaven 
alltså skall uttrycka, hör också jurisdiktion, som i sin tur defi -
nierar utövandet av makt. Det innebär att kräklan endast kan 
bäras inom biskopens eget stift; utanför detta sitt stift saknar 
han jurisdiktion. En biskop kan utöva episkopala handlingar i 
ett annat stift, men han gör det då på stiftsbiskopens uppdrag 
och i dennes jurisdiktion.     

Biskopsstaven hade också rituella funktioner. När biskopen 
i äldre tid hade att inviga en ny kyrka, var biskopsstaven vik-
tig. Med staven bekämpade han den Onde och fördärvsmak-
terna. När kyrkan skulle öppnas bultade biskopen med staven 
på dörren, och senare, efter inträdet i kyrkan, skrev han med 
staven alfabetet över kyrkorummets golvyta.1

Om biskopsstaven skriver Sven Bælter i Historiska anmärk-
ningar till kyrkoceremonierna (1783) följande:
 

Den liknade i början en Herde-staf, at påminna Bisko-
pen, huru han borde sköta Christi hiord. På öfra ändan 
war den något bögd och krokot, men gjordes sedan med 
en knapp eller et kors uppå, och för Ärke-Biskoparna 
med tu eller try kors. Des första ämne var hagtorn, men 
sedan förfärdigades den af dyrbart trä, som öfwerdrogos 
med guld och silfwer. Handtaget bestod af Cristall, eller 
annat kostbart, hwaruti förwarades något af Christi kors, 
eller annan helgedom, och öfwer wersta spetsen blänkte 
af perlor och edla stenar. Denne staf bars av Biskopen, 
eller af någon annan framför honom, när han inom sit 
Stift wille wisa sin myndighet; men utom Stiftet war 
sådant icke tillåtet.2

Bildexempel av kräklor i Skara stift är många. I domkyrkan 
kan man se Gregorius med en krumstav. En annan mycket 
tydlig avbildning är den pallieförsedde ärkebiskopen i Skäl-
vum, också han försedd med krumstav. Flera av de högmedel-
tida biskopssigillen visar också praktfulla krumstavar. Sådana 
stavar återfi nns också på några biskopsförsedda dopfuntar, till 
exempel ärkebiskopen på Öttums dopfunt.

1. Per Ström, Paradisi recuperatio. Den romersk-germanska 
kyrkoinvigningens form och innebörd. Uppsala 1997, s. 67f; 204ff. 
2. Sven Bælter i Historiska anmärkningar till kyrkoceremonierna, 
Stockholm 1783, s. 739f.

Kyrklig stavgång – något om ecklesiastika stavar

Biskop med stav, Öttums kyrkas dopfunt.
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Av de medeltida biskopsstavarna är emellertid, till idag, ingen 
bevarad i sin helhet; det fi nns delar eller fragment, men ingen 
komplett stav. Säkert hänger detta samman med Gustav Va-
sas konfi skationer av kyrkornas guld och silver – ofta var ju 
biskopsstavarna, som Bælter påpekar ovan, tillverkade av ädel 
metall, inte sällan utsmyckade med ädelstenar; allt sådant ut-
gjorde tacksamma tillskott i kungens kassakista.

Till den medeltida kräklan hör också sudariet, en linneduk 
som var fäst vid kräklan. Syftet var att biskopens assistenter 
skulle greppa omkring sudariet, så att man inte tog omkring 
själva kräklan. Sudariet är idag avskaffat. Istället används i fö-
rekommande högtidliga fall ett så kallat velum. Det senare är 
ett stort tyg som bärs över axlarna, ofta med ”fi ckor” för hän-
derna ytterst så att bäraren lättare skall kunna greppa exem-
pelvis kräklan. 

Kräklan under reformationen
Hur man principiellt såg på de biskopliga insignierna, exem-
pelvis kräklan, under reformationens tidiga fas i Sverige är inte 
så lätt att veta. Även om en av Gustav Vasas ambitioner var att 
avskaffa biskopsämbetet lyckades aldrig denna strävan. Därför 
var säkert praxis kring kräklan olika i olika stift, inte minst 
beroende av biskopens egen uppfattning. Det är dock knap-

past troligt att något principiellt motstånd skulle ha trätt fram 
i dagen förrän tidigast under 1540-talet, då kungen fl yttade 
fram sina positioner gentemot biskoparna och kyrkan. Och 
om bruket med biskopsstav då upphörde, berodde det främst 
på att kungen konfi skerat de stavar som dittills varit i bruk. 

Att det sannolikt fanns få biskopsstavar att tillgå visar Johan 
III:s agerande, då han inför vigningen av tre biskopar 1575 
gjorde en beställning på fyra biskopsstavar (Uppsala, Västerås, 
Linköping och Åbo). Sådana tillverkades också tids nog. Se-
nare, 1583, fi ck även Skara stift en biskopsstav av kungen. 
Denna stav är emellertid spårlöst försvunnen, och det fi nns 
därefter inga tecken på någon biskopsstav i Skara stift förrän 
under 1900-talet! 

Kräklan avskaffas
Vid Uppsala möte 1593, som antog den oförändrade Augs-
burgska bekännelsen och därigenom avgjorde striden om 
var den reformerade kyrkan i Sverige konfessionellt hörde 
hemma, gjordes också, i opposition mot Johan III:s liturgiska 
strävanden, en översyn av liturgin och de liturgiska bruken, 
bland annat de episkopala insignierna. I samband med det-
ta ”avlades” (avskaffades) både kräkla och mitra. Vid samma 
möte valdes också Abraham Angermannus (d. 1607) till är-
kebiskop. När han senare vigdes skedde det ”utan smörjelse, 
biskopshatt, kryckio och annat påfvens larfver”.3 Kasten var 
alltså tvära: från kunglig konfi skation till kunglig nytillverk-
ning, och ca tio år senare ett självständigt kyrkligt beslut om 
avläggande. 
Utifrån Uppsala mötes beslut som bakgrund, talar allt för 
att biskopsstaven inte var i bruk under 1600-talet. Samtidigt 
måste man skilja mellan bruk och bruk. Ärkebiskop Olof 
Svebilius (d. 1700) fi nns nämligen avbildad – på den så kall-
lade Rikstapeten – utstyrd i full biskoplig skrud: alba/röklin, 
stola, korkåpa, mitra och kräkla. Här rör det sig dock inte 
om ett gudstjänstsammanhang. Senare, vid 1700-talets början, 
kan man se kräklan i konsten. Så exempelvis i Erik Dahl-
3. Stolt, Bengt Kyrklig skrud enligt svensk tradition, Stockholm 1964, 
s. 82.

Biskop Helge Brattgård med Skara stifts gamla biskopstav som är 
en gåva från Indien.

Sudarium 1500-tal.
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bergs kopparstick ur Suecia Antiqua över Skara från 1703, där 
en kräkla återfi nns i det vänstra vapnet. Den uppmärksamme 
noterar, till yttermera visso, att på den ”Dahlbergska” kräklan, 
det är fästat ett slags tygstycke, vilket eventuellt skulle kunna 
vara en rest av ett det ovan omtalade sudariet. Senare under 
1700-talet återkommer kräklan successivt, med början i kon-
sten, i biskopars begravningsvapen/epitafi er, som ett slags va-
pensymbolik. 

Kräklan återkommer
Inte bara Sveriges historia är dess konungars, också Svenska 
kyrkans historia kan i långa stycken beskrivas utifrån en kon-
ungslig påverkan. När det gäller kräklan är dess återkomst, 
inte bara bildligt utan också verkligt, i betydande grad en 
påverkan från Gustaf III (senare kanske också Karl XIII). De 
båda bröderna, kungen och hertigen, var allmänt lika este-
tiskt tilltalade som bevandrade. Gustaf III gjorde 1783-84 en 
resa till Italien, där han bland annat sammanträffade med på-
ven och deltog i fl era gudstjänster/mässor i S:t Peterskyrkan. 
De liturgiska bruken därstädes påverkade honom, och denna 
påverkan ledde tveklöst på sikt till nydaningar i den svenska 
kyrkan. Man skall nog ändå inte uppfatta denna resa så att den 
skapade uppfattningar kring liturgin, utan att den förstärkte 
redan befi ntliga. Kungen hade tagit steg i ”liturgisk” riktning 
redan före den italienska resan. Det visar exempelvis Johan 
Wingårds biskopsvigning.

När Johan Wingård (d. 1818) vigdes till biskop över Göte-
borgs stift 1780, en biskopsvigning som kungen själv regis-
serat, förekom kräklan – bevisligen – för första gången sedan 
Uppsala möte 1593, nu buren av ärkebiskop Carl Fredrik 
Mennander (d. 1786). Därefter används kräklan, dock ej kon-
sekvent, vid olika ärkebiskops- och biskopsvigningar. Efter 
Wingård förekommer den 1783 vid vigningen av ordens-
biskopen Carl Edvard Taube (d. 1785), som på egen begäran 
i allt väsentligt tycks ha kopierat Wingårds vigningsordning. 
Dock bör i sammanhanget påpekas, att vare sig den vigande 
– ärkebiskopen – eller den nyvigde – biskopen – bar sta-

ven. Detta gjorde istället en särskild ”kräklebärare”. Denna 
sed tycks ha dött ut i och med ärkebiskop J. A. Lindbloms (d. 
1819) tillträde 1803 – ärkebiskop Lindblom bar fortsatt själv 
staven. Med tiden anskaffas också kräklor för stiftsbiskoparna 
att brukas i deras stift, vid olika typer av förrättningar.      

1811 års handbok – som i övrigt var ett absolut liturgiskt 
bottennapp – anger, att en biskopsstav skulle överlämnas till 
den nyvigde biskopen i samband med vigningen. Intressant 
nog saknade de fl esta stift ännu biskopsstavar, men saken lös-
tes genom att man lånade av varandra och från andra stift. Ef-
tersom kräklan egentligen inte behövdes annat än vid själva 
vigningen, får man utgå från att det krävdes ett visst intresse 
från biskopen själv för att låta tillverka en kräkla för stiftet. Ti-
digt ute i detta avseende var J. J. Hedrén (d. 1861), som 1829 
införskaffade en kräkla till Karlstads stift. En intressant notis 
är att i samband med biskopsvigningen i Strängnäs 1881, då 
Adam Theodor Strömberg (d. 1899) vigdes, då lånade stiftet 
en stav/kräkla från Svenska Frimurare Orden! Lånet under-
lättades av att Strömberg själv var frimurare – på porträtt ses 
han bära Carl XIII:s Orden, som endast kan utdelas till fri-
murare. 

Skara stift får en kräkla
Successivt anskaffar stift efter stift biskopskräklor. Skara stift 
är dock sent ute, och tycks inte ha fått någon stav förrän 
1921. Detta år viger stiftets biskop, Hjalmar Danell (d. 1938), 
Ernst Heuman (d. 1926) till den förste biskopen av Tranque-
bar. Skara stift, liksom Tranquebars stift, fi ck vid detta tillfälle 
biskopsstavar tillverkade av rosenträ. 

För Skara stifts del fi nns det alltså uppenbart en lång period 
av inaktivitet i den episkopala stavgången, mellan 1583 och 
1921 – kanske användes kräklan däremellan, men om detta 
kan vi inte veta närmare. Kräklan återinfördes alltså av Gustaf 
III, dock utan krav och bestämmelser – när det gäller bruk 
som bidrar till en anslående apparation brukar inte sådant 
behövas; införandet går av sig självt. När kräklan gjorde sitt 
återtåg, skedde det inte minst genom kontakter med om-
världen och den världsvida kyrkan. Detta illustreras mycket 
tydligt vad gäller Skara stift, som alltså fi ck sin första efterre-
formatoriska kräkla genom missionen och en biskopsvigning 
i Indien.  

Markus Hagberg

Litteratur:
”Liturgisk dräkt”, i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, 
del 10, Malmö 1965, sp. 635.
”Stav II”, i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, del 19, 
Malmö 1972, sp. 71-78.
Branting, Agnes, Textil skrud i svenska kyrkor från äldre tid till 
1900, Stockholm 1920.
Bælter, Sven, Historiska anmärkningar till kyrkoceremonierna, 
Stockholm 1783. 
Martling, Carl Henrik, Svensk liturgihistoria, Stockholm 1992.
Stolt, Bengt, Kyrklig skrud enligt svensk tradition, Stockholm 
1964.
Ström, Per, Paradisi recuperatio. Den romersk-germanska kyrko-
invigningens form och innebörd. Med en testutgåva till PRG XL 
baserad på nya handskriftstudier, Uppsala 1997.

Biskop Lars-Göran Lönnermark med Skara stifts nya kräkla.
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Historien om birgittinorden skrivs oftast utifrån svenskt per-
spektiv, och inte är det så konstigt med tanke på att den he-
liga Birgitta förmodligen är Sveriges mest kända och bäst 
dokumenterade svensk. Men den heliga Birgittas klosteror-
den fi ck även stor spridning utanför det medeltida Sveriges 
gränser och under 1400-talet grundades inte mindre än ett 
tiotal birgittakloster i nuvarande Nederländerna och Belgien. 
Ordens popularitet i dessa länder förklaras förmodligen bäst 
med de livliga handelskontakterna mellan Sverige och detta 
område. Det första kloster som grundas här är Mariënwater 
som grundas ca 1437 och som i sin tur grundades från bir-
gittaklostret Marienkrone i Stralsund. Mariënwater, som låg 
precis på gränsen mellan de protestantiska och katolska om-
rådena överlevde 1500-talets religionsstridigheter och tret-
tioåriga kriget och fi nns idag under namnet Maria Refugie 
sedan 1713 i södra Nederländerna i den lilla staden Uden 
mellan S Hertogenbosch och Eindhoven. Klostret har alltså 
funnits i en obruten tradition sedan ca 1437 och är det äldsta 
existerande birgittaklostret. Det var från detta kloster som de 
första birgittasystrarna återvände till Vadstena 1963, och än 
idag fi nns täta kontakter mellan de båda klostren. 

Trots klostrets skilda öden så har Mariënwater lyckats att 
bevara delar av sitt klosterbibliotek och man har en stor sam-
ling liturgiska handskrifter från sent 1400-tal till mitten av 
1800-talet. Ytterligare handskrifter från dem fi nns spridda i 
samlingar i Europa och USA. Att deras handskriftsbestånd 
spänner över en så stor tidsperiod beror på att det dröjde ända 
till 1861 innan birgittinorden fi ck någon tryckt offi cieliturgi 
för sin tidegärdscykel Cantus sororum - den unika gudstjänst-
ordning som den heliga Birgitta och hennes biktfader Petrus 
Olavi från Skänninge utarbetade för nunnorna i den heliga 
Birgittas kloster. Under nästan 500 år kopierade systrarna 
dessa böcker för tidegärdens bruk för hand. 

Sedan januari innevarande år pågår ett forskningsprojekt 
med just Mariënwaters liturgiska handskrifter för Cantus soro-
rum med dess repertoar av gregorianska sånger i fokus. Det 
är musikforskaren Karin Strinnholm Lagergren som genom 
Vetenskapsrådets internationella postdok-bidrag fått möjlig-
het att fördjupa sig i detta ämne vid Katholieke Universiteit i 
Leuven, Belgien, under tre år. Forskningsprojektet bär nam-
net Cantus sororum i Nederländerna och Belgien - en studie av 
förändring och stabilitet under fem sekler och tar ett brett grepp på 

Forskning pågår: birgittinsk tidegärdsliturgi i 

Nederländerna och Belgien från 1400- till 1800-tal.  

Cantus sororum-handskrift med namnet Uden HS K:An 7 från ca 1650. Bilden visar inledningen till söndagens invitatorium.
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Kyrkan är belägen vid vägen mellan Ebbetorp och Tibro, 
cirka 10 km från Hjo.

Mofalla kyrka är uppförd av trä, vars äldsta delar troligen 
daterar sig från 1400-talets senare hälft. Den har byggts ut vid 
fl era tillfällen, och den har restaurerats fl era gånger, bland an-
nat 1730, 1845, 1910 och 1953.

Mofalla kyrka, Västergötland.
Exteriören sedd från norr. Klockstapeln vid kyrkans östra del, 
härstammar från 1500-talet och bär två klockor, varav en med 
runskrift.
Foto: E. Danielsson, Genevad.

Vid restaureringen på 1730-talet fl yttades vapenhuset från 
södra långsidan till västra gaveln. En läktare uppsattes då i 
långhusets västra del. Målaren Johan Nevertz, Vänersborg, 
målade kyrkan invändigt. Timmerväggarna beströks med vit 
limfärg, och omkring långsidornas fönster målades bloms-
terdekorationer. I taket målades två stora målningar, en över 
koret, föreställande Jesus och nattvarden, och en över själva 
kyrkorummet föreställande Jesu ankomst vid yttersta domen. 
Dessa målningar var färdiga 1739. För detta arbete erhöll Ne-
vertz 70 daler smt.

Vid restaureringen 1845 tillbyggdes koret och försågs med 
två fönster, och kyrkan brädfodrades invändigt. Innertaket 
med dess målningar revs, och bräderna användes till ytter-
taket.

Vid restaureringen 1952-53 utbyttes yttertaket, som varit 
belagt med tegel, mot furuspån. Valmningen ändrades och en 
takryttare sattes upp. Invändigt togs brädpanelen på väggarna 
bort, så att 1730-talets målningar frilades. Den takmålning 
som vid 1845 års restaurering placerats i yttertaket, togs ned. 
Endast halva målningen kunde återfi nnas, men den sattes upp 
i kortaket och kompletterades av konservator Hellström. Den 
målning som på detta sätt fi ck nytt liv, var Jesu ankomst till 
nattvarden. Den andra takmålningen hittades aldrig.

Sedan 1200-talet och fram till 1962 var Mofalla annexför-
samling till Kyrkefalla, numera Tibro pastorat. Då överfördes
Mofalla till Värsås pastorat. Sedan 1 januari 1976 tillhör Mo-
falla församling Hjo pastorat.

  

Mofalla kyrka, Västergötlandgenom förändrade eller rent av utbytta melodier (som Strinn-
holm Lagergren i tidigare forskning kunnat påvisa) och kan 
vi svara på varför förändringarna skedde? Hade de att göra 
med förändringar inom Birgittinorden, eller med förändrad 
musiksmak, som exempelvis anpassningen till dur- och moll-
systemet under 1500- och 1600-talen? Eller till nya liturgiska 
strömningar? Eller ska svaren sökas i förhållanden i föränd-
rade föreställningsvärldar där musikalisk identitet skapas på 
olika sätt i olika tider? Om repertoaren istället är stabil och 
uniform, hur kan vi förklara att ett material går oförändrat 
genom mer än 400 år, där den omgivande världen genomgår 
stora förändringar som även påverkar den katolska kyrkan? 
Birgittinorden var i sin ursprungliga intention en orden där 
både systrar och bröder verkade inom samma kloster, om än 
åtskilda. Successivt försvann dubbelklostren och enbart nun-
nekloster återstod. Om detta i sin tur påverkade liturgin så att 
systrarna försökte att ”täcka upp” för den liturgi som försvann 
med bröderna i någon riktning vet vi heller inte något om.

Studien kommer att i sin första fas genomföras som en sys-
tematisk kvantitativ studie. I denna ingår ett urval handskrif-
ter från Mariënwater jämnt spridda över århundradena som 
noggrant inventeras och förs in i en databas. I projektets nästa 
fas kommer databasens olika parametrar att jämföras med 
varandra för att hitta konstruktiva frågor att gå vidare med 
enligt frågorna ovan. Målet är att åstadkomma en berättelse 
om klostret Mariënwater/Maria Refugie och dess liturgihis-
toria utifrån musikaliskt perspektiv. Eftersom klostret i sin tur 
grundade fl era nya kloster samt hade ett tidvis framstående 
skriptorium så kan deras infl ytande på det birgittinska klos-
terlivet i Nederländerna och Belgien antas ha varit betydande 
och som en första större liturgihistorisk studie av det birgit-
tinska klosterlivet i Nederländerna och Belgien en god inled-
ning. 

I korthet vill forskningsprojektet bidra till dels ökad kun-
skap om Cantus sororum, i synnerhet inom den ännu out-
forskade delen som gäller källorna efter 1400-talet, och dess 
repertoar. Den vill också bidra till ökad kunskap om hur en-
hetliga musikrepertoarer förs vidare under en lång period. 

Karin Strinnholm Lagergren

Nu kan man vandra omkring i Skara 
domkyrka virtuellt. Visst är det fantastiskt!

 http://goo.gl/maps/I3Aaq

www.brask2013.se

Nu är Varnhems klosterkyrkas virtuella rund-
tur samt bilderna publicerade på Google: 

http://goo.gl/maps/KPXoI
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Altaruppsatsen i frodig barock är skuren i trä av bildhuggaren Bengt 
Wedelin i Hjo.

Ett ganska enkelt arbete, som visar Jesus med korset stående på en 
tron, fl ankerad av evangelisterna Matteus och Markus på hans högra 
sida, Lukas och Johannes på hans vänstra sida.

Altaruppsatsen är skänkt 1731 av Maria Feltstierna på Atteby, 
till minne av henne och hennes avlidne make Mårten Lindeström
på uppsatsens predella, fundament, ses en inskriftstavla med texten: 
”Till Guds Heliga namns ära / och Mofalla kyrcka till pryd-
nat är / thenna Altaretafl a förärat af frun / fru Maria Fältsti-
erna anno 1731”.

På norra och södra korväggarna är idag uppsatta två vapensköl-
dar, möjligen donatorsvapen till altaruppsatsen från 1731. Dessa 
åsyftar, till vänster, löjtnanten Mårten Lindeström,1692 –  var död 
1725, och hans hustru Maria Feltstierna, 1682 – 1740. Rester av 
sköldarnas respektive bärstång kan tolkas som att de burits i proces-
sion. Kanske som huvudbaner eller åminnelsevapen.

Bengt O. Nilsson

Interiören sedd mot öster. I taket ovan koret anas målningen från 
1739. 

Predikstolen i så kallad bondbarock är skänkt av bröderna Carl och 
Sven Feltstierna till Ebbetorp 1722.
Ljudhuven, ”himblingen”, är skänkt 1735 av deras syster, Maria 
Feltstierna på Atteby, som också skänkte kyrkans altaruppsats.

Två vackra inventarier.
Ljuskrona i barock från 1600-talet av trä, snidad och skänkt av kor-
netten Gustaf Krum, Backen i Kyrkefalla. Till höger en ljuslampett i 
barockstil efter original från 1600-talet, snidad av bildhuggaren Elis 
Rickardt i Tibro, målade av Samuel Andersson i Mofalla. En gåva 
till kyrkan 1958.
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Torpa hovkyrkas 
memorialbok blir digital

Torpa stenhus är ett känt turistmål i Sjuhäradsbygden.  Det är 
en gammal byggnad vars äldsta delar är från 1400-talet. Här-
ifrån hämtade Gustav Vasa sin tredje hustru Katarina Sten-
bock, som han gifte sig med trots att hans föregående gemål 
var Katarinas moster. 

Torpa ligger mycket vackert i en 
omgivning rik på sjöar inom Läng-
hems socken i Tranemo kommun 
och Kinds härad.  Närmaste städer 
är Ulricehamn och Borås. Ägare var 
från början släkten Stenbock, men 
sedan tidigt 1700-tal har egendomen 
ärvts fl era gånger på kvinnosidan. 
Men den har aldrig sålts utan alltid 
gått i arv.   

I det gamla stenhuset fi nns en nu 
för tiden mycket populär vigsel-
kyrka, en kyrka som invigdes på Alla 
helgons dag, den 1 november 1699. 
I samband med invigningen över-
lämnades en memorialbok till kyr-
kan, där prästerna skulle anteckna 
vad som tilldrog sig där: gudstjänster, 
barndop, vigslar, nattvardsgång.  Det 
märkligaste med den här boken är 
kanske att den hela tiden gått i arv 

inom ägarfamiljen och att den fortfarande används, men nu 
för att föreviga högtider inom familjen.  Men från 1699 till 
och med 1768 antecknades här vilka barn som döptes och 
vilka par som vigdes och då är det inte fråga om familje-
medlemmar utan herrskapets underlydande som lät döpa 
sina barn eller vigas här. Torpa hade en mycket dominerande 
ställning i området och de fl esta gårdar i Länghems socken 
samt närbelägna Dannike hörde till Torpa. Det innebär att här 
fi nns en privat församlingsbok, som innehåller anteckningar 
från kyrkliga tilldragelser som aldrig nått församlingsböck-
erna, främst beträffande socknarna Länghem och Dannike. 
Och som inte heller lämnats in till Landsarkivet i Göteborg, 
som annars har en del av Torpaarkivet. 

Det torde vara 1700-talet som är mest intressant, särskilt för 
släktforskare med rötter i området. Sammanlagt är det femtio 
barn som blivit döpta på Torpa, alla utom två från Länghems 
och Dannike församlingar.  En snabb inventering har visat 
att nitton av dessa på ett eller annat sätt också fi nns nämnda i 
respektive församlings dopbok med tillägget ”döpt på Torpa” 
eller liknande. Dessutom fi nns sex vigslar utan motsvarighet 
i församlingsböckerna. Anteckningarna gäller fyra perioder: 
1699-1704, 1711-1721, 1726-1729 och 1766-1768. Präster-
na har inte haft tillgång till boken för jämnan, utan de anteck-
nar i efterhand.  Så summerar Axel Hellstadius, huspräst hos 
Beata Elisabeth Stenbock och Carl Siöblad, att han hållit 44 
predikningar och gudstjänster åren 1726-1727 när herrskapet 
varit på Torpa. Även församlingspräster, till exempel Bryngel 
Lidell, kyrkoherde i Länghem 1702-1714, har skrivit i boken.  
Torpas ägare hade patronatsrätt så alla medverkande präster 
på 1700-talet var utnämnda av herrskapet.  

Traktens släktforskare har känt till memorialboken och 
misstänkt att några i dopböckerna obefi ntliga förfäder skulle 
kunna fi nnas inskrivna här. Kinds Forskarklubb, förening för 
släkt- och hembygdsforskning i Kinds härad, har därför fått 
tillstånd att fotografera boken på plats och göra den tillgäng-
lig via en CD. Här kan man läsa dels den gamla texten och 
dels en moderniserad avskrift.  Personuppgifter efter 1940 har 
inte tagits med. Det fi nns också ett smakprov på föreningens 
hemsida www.kindsforskarklubb.se.

CD:n kan beställas hos Kinds Forskarklubb: Ingrid Eriks-
son tel. 0325-61 11 35, e-post ingridskonaback@hotmail.
com.

Ulla Hökås
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Den store regissören Ingmar Bergman lär ha sagt: nu vet jag vad 
bokstaven G står för i namnet Britt G Hallqvist. Det står för Ge-
nial. Visst hade han rätt på sätt och vis, men ändå står G för Ger-
da. Britt G fi ck mängder med kultur- och litteraturpriser. Här kan 
nämnas: Svenska akademins översättarpris 1976, De nios vinterpris 
1978, Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 1994 och Evert Taube-
stipendiet 1996.

Britt G skrev många böcker både för barn och vuxna men är nog 
ändå mest känd för sina psalmer, egna och bearbetade. Hon var ut-
sedd till expert i 1969 års psalmkommitté. Psalmboken 1986 med 
tillägget som kom ut några år senare består av 800 psalmer. Av dessa 
står Britt G:s namn under inte mindre än 90. Hon har själv skrivit 
20 av dessa och bearbetat 70. Det fi nns bara en som står bakom fl era 
psalmer än Britt G och det är Anders Frostenson. Han fi nns med i 
146 psalmer, men Britt G kommer alltså inte långt efter.

Vi förknippar väl Britt G med Lund. Det är sant och riktigt. Hon 
bodde där större delen av sitt liv. Där lärde hon också känna Sten, 
som senare, 1939, blev hennes make. Britt G och Sten kom som 
prästfolk till Skara stift och Västergötland, men fl yttade sedan till-
baka till Lund, där de bodde resten av livet. Britt G föddes i Umeå 
1914, där fadern Wilhelm Nyman var lektor vid läroverket. Han 
fi ck sedan en lektorstjänst i Visby, och där tillbringade Britt G sina 
barndomsår innan färden gick till Lund.

Maken Sten tar Britt G till Skara stift och Västergöt-
land
Britt G kom att bo i Skara stift från 1940 tilI 1958.  Kyrko-
visor för barn kom ut med sin första upplaga 1960. Den fi ck 
fl era upplagor och kom att användas mycket vid barn- och 
familjegudstjänster. Britt G fi nns med i 17 av kyrkovisorna.  
Många av dem är säkert skrivna när Britt G och maken Sten 
bodde i Skara stift.

Så här skriver Britt G själv: ”Vilket landskap ska jag räkna 
som mitt? Mitt barnahjärta har jag nog på Gotland, mitt ung-
domsdito i Skåne. Men eftersom jag gifte mig med en väst-
göte (dock född på Dal) och tillbragde 18 år i Västergötland, 
har jag också ett hjärta för detta landskap, helst som tre av våra 
fyra barn är födda där”.

Sten kom från ett lantbrukarhem. Han var född 1911 på en 
gård i Frändefors i södra Dalsland. Senare kom familjen till 
Torpa gård i utkanten av Vänersborg. Stens far, Lars Hallqvist, 
köpte gården 1917, när Sten var sex år gammal och där växte 
han upp. Han blev student i Vänersborg 1929, och läste sedan 
teologi i Lund. Sten började med att läsa litteraturhistoria 
och blev fi l. kand. 1933. Han var starkt påverkad från sitt hem 
i kyrklig riktning. Faster Alma betydde mycket för honom. 
Hon var strängt kyrklig och höll hårt på prästerskapet. Kon-
fi rmationstiden var viktig för Sten och konfi rmandprästen 
Yngve Rudberg, som då var komminister i Vänersborg, var 
mycket uppskattad av sina konfi rmander. Rudberg blev sedan 
direktor på Fjellstedtska skolan och därefter domprost och 
slutligen biskop i Skara.

Sten gick över till teologin och efter teol. kand. examen 
och praktiska prov, var det självklart att han skulle gå till hem-
stiftet. Han prästvigdes av biskop Gustaf Ljunggren i Skara 
domkyrka den 26 maj 1940.  Det var mitt under brinnande 
krig. Finland hade utkämpat sitt vinterkrig och Danmark och 

Norge var ockuperade.  Sten fi ck börja sin prästtid med mi-
litärtjänstgöring. Efter ett kort förordnande hos kyrkoherde 
Nils Lindholm i Tengene kom Britt G och Sten som prästfolk 
till Västra Tunhem, strax utanför Vänersborg. Sten hade sagt 
så här: ”Om jag skall bli präst, så vill jag tjänstgöra hos Adolf 
Kloo”. Så blev det också.

Sten och Britt G kom att stanna i Tunhem i tre år. De fi ck 
bo i Vargöns prästgård och Sten har skrivit om den här tiden 
under rubriken ”Vägledaren” i boken Vi minns Adolf Kloo. 
Åren i Vargön betydde väldigt mycket för Britt G och Sten. 
Framför allt lärde de mycket av Adolf Kloo, som var en inspi-
rerande förman, en god vän och en ömsint själasörjare.

Hurudan var Britt G som prästfru? Hon berättar själv: ”I 
stället för att sitta och sy i ungdomskretsen – något som jag 
gjorde dåligt – började jag skriva små bibelspel, som vi upp-
förde i församlingshemmet”. Även i det stycket var Adolf 
Kloo ett föredöme och en inspiratör. Han skrev fl era kyrko-
spel, där han själv var med och där Tunhemsborna fi ck agera. 
Kanske Adolf Kloo och Britt G inspirerade varandra.

Till en skördeauktion den 17 oktober 1942 i det gamla ka-
pellet i Vargön, som numera är rivet, skrev Britt G denna dikt. 
Det är tydligt att kriget kastar sin skugga även över Vargön.

Prolog vid skördeauktion i Vargöns kapell

Nu hösten dragit in. Se, Halleberg och Hunne ha skiftat 
färg. Det är som om träden brunne och Nygårds lönnar 
glimma som av gull. Som stål i höstsol blänker älvens 
vatten och tunhemsbonden väntar frost till natten. Av 
röda bär står nyponbusken full.

Vid Lilleskog man tänder eld om kvällen: potatisblasten 
bränns, nu lingonställen och blåbärsgläntor ödsligt tom-
ma stå. Nu är det tid att samla in i lada, att fylla källare 
och vara glada, att själva skördarna vi bärga få.

Den kål du hämtat, broder, nyss ur landen, det äpple som 
du vägde stolt i handen, det är ditt eget. Ingen främling 
satt sin fot på tegar du besått, och inget släkte av okänd 
ras den stolta grenen bräckte, där frukten glimmade – 
din ädla skatt.

Hur kär den blivit dig, din trädgårdstäppa och stugan 
där du bor. Du ville knäppa till bön de händer du av 
Herren fått att så och skörda med. Du ville säga ett tack 
till Gud för landet du fi ck äga för skördens tid, som utan 
krig förgått.

Ett dagligt bröd giv oss idag, o Fader!  Se, plommon-
träden buga sig i rader och päronträden bågna bak vår 
häck. Vi hava nog. Skänk oss ej överfl ödet. Du skördens 
Gud, vi tacka Dig för brödet. Fräls oss från svält, från 
bomber, blod och skräck!

Britt G visade sig också vara väl bevandrad i de små västgö-
tasocknarna. Inför den första stora sockensammanslagningen 
den 1 januari 1952 skrev hon den underfundiga dikten:

 Skara stift och Västergötland i Britt G Hallqvists författarskap
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”Frågor till en Västgötapräst” (prästen är utan tvekan 
Adolf Kloo). Ingressen till dikten är följande: ”Några ängsliga 
funderingar förorsakade av den nya kommunindelningen, 
dels av det bibliska talet om nya himlar och en ny jord. Nog 
vore det roligt om något av det gamla fi nge bestå! ”Min for-
dran är ej ringa på dig, o Himmelrik”- var det inte en Väners-
borgsdiktare som skrev så? (Det är Birger Sjöberg i samlingen 
Kriser och kransar som åsyftas.)

Britt G säger att hon alltid fascinerats av de västgötska ort-
namnen, men hon fi ck inget svar av prosten Kloo på sina 
frågor.

Det fi nns väl socknar i himlen
så att Böne- och Knättebor
och folk ifrån Magra och Erska 
kan hitta sin far och mor? 

Kristina på Stommen i Björke, 
ska hon möta sin lille son, 
uppstånden ur graven vid häggen 
i bortersta kyrkogårdsvrån? 

Kommunalordförarn i Lena, 
ska han lyfta klubban igen 
och klia sin sträva haka 
bland sparsamma sockenmän?

Och klockarn, som sjöng så ljudligt 
i Trökörna kyrka en gång, 
ska han reta sin gamle pastor 
med en alltför släpande sång? 

Och Hudenegumman som trodde 
så fast på att Herren dög 
att signa Hudene bönder 
så havren blev grann och hög, 
ska hon vandra på Hudenevägar 
däruppe i höjderna blå? 

Ja, ack, om man bara visste, 
om man bara visste ändå! 

I Alboga, Od och Öra, 
där duger det gott att bo. 
Ska Gud lyfta opp i näven 
till himlen de socknarna tro? 
Om man är litet darrig i benen 
efter domen och dödens bad 
och får se Västra Tunhems kyrka 
då blir man nog lugn och glad. 

Jag kan grubbla ibland om natten: 
Ska Tämta- och Vängabor 
hitta rätt i den himmelska staden?
Så säg mig, präst, vad du tror!

Sjömarken och Alingsås
Efter de tre adjunktsåren hos prosten Kloo fl yttade familjen 
Hallqvist till Sjömarken i Sandhults församling utanför Borås, 

där Sten blev pastorsadjunkt 1943. Sen gick färden till Alings-
ås, där Sten fi ck tjänst som kyrkoadjunkt 1947. Sten hade all-
tid varit intresserad av lärarbanan och 1952 blev han adjunkt 
vid stadens läroverk. Familjen kom att stanna i Alingsås till 
1958 då man återvände till Lund.

Under de elva Alingsåsåren blev Britt G uppmärksammad 
och känd i vida kretsar för sitt författarskap. Hon berättar själv 
att det var i Alingsås som hon skrev sin första bok, Rappens på 
blåsopp (1950). Det är en samling verser för och om barn, en 
del är tonsatta av den gode vännen, alingsåsaren och musik-
direktören Torsten Rantzén. Britt G fortsatte att skriva i rask 
takt. Det blev många barnböcker, bl. a ABC-boken, Förenklat, 
Pickel och Kurri och Herr Hasselnöt. Hon översatte också Goe-
thes Faust, Kiplings Första och Andra Djungelboken och många 
fl era. Uno Florén skrev i tidningen Idun: ”Hon översatte lika 
fi nurligt och lätt som andra prästfruar broderar kuddar och 
dukar.” En av dikterna heter ”Knut berättar om sin pappa”, 
och den har sitt ursprung i Sjömarken. Familjen bodde då i 
samma hus som polisman Fingal Rand. Så här berättar Britt 
G: ”Vår pojke Martin var storligen imponerad av honom. En 
dag sa han: Farbror Rand är mycket roligare än pappa, för han 
har både skruvstäd och motorcykelstövlar: Jag vände på det 
hela och tilldelade pappan i boken dessa storslagna maskulina 
attribut”.

Utfärden till Åsletå
En stor tilldragelse för många skolbarn i Alingsås var den år-
liga utfärden till den gamla bebyggelsen i Åsletå utanför Fal-
köping. Britt G skriver: ”Jag tror att namnet Åsletå strålar 
med en magisk glans i somligas minnen. Mig har den inspire-
rat till dikten SKOLUTFÄRD som står att läsa i boken JAG 
BYGGDE MIG ETT FÅGELBO (1965)”. Britt G skriver 
om utfärden med barnets perspektiv. Det viktigaste är inte att 
få komma till Åsletå utan bussfärden tillsammans med bästi-
sen Anna Katrin och att få köpa glass.

Skolutfärd
Smörgås med gurka
och kalvstek på.
I morn ska vi fara
till Åsletå!
I buss ska vi fara,
hela vår klass,
och jag har fått pengar
till minnen och glass.

Foto från Sten och Britts förlovning
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Jag har lagt håret,
jag är så fi n.
Jag ska få sitta
med Anna Katrin.
Hon har en kamera,
hon ska ta kort.
Vi har stämt möte
vid Johanssons port.
Bara det inte ösregnar då
när vi ska fara till Åsletå.

I diktsamlingen Nalles poesi, som kom ut 1975, skriver Britt G 
om en Nalle, en skallig teddybjörn, som älskar god mat, poesi 
och bekväma länsstolar. Britt G placerar honom i Alingsås 
och han har rest mycket i Västergötland men han har också 
varit i London.

En vittberest björn
Jag har varit i Herrljunga jag!  Jag har uppträtt på 
scenen i Skara och läst verser för folket i Vara. Jag 
har setat vid Göta kanal. Jag har seglat på Anten och 
Mjörn, för jag är ju en vittberest björn.

Och i Floby där var jag vid ån, och vi fi skade kräftor 
så röda. Jag har klättrat på alper med möda. Jag har 
varit i London – ja själv! Jag berättade sen hur jag 
fl ög, men se Lillan, hon sa att jag ljög!

Jag har sovit på tusen hotell, på kafé och på grill har 
jag varit.  Jag har cyklat och fl ugit och farit, så det 
mesta har jag väl sett.  Jag har varit… har varit… nej, 
är! Jag är äntligen hemma här!

Men jag har setat och metat i Göta älv. Jag har varit i 
London alldeles själv!

Britt G och Sten fl yttade alltså tillbaka till Lund, där Sten fi ck 
tjänst som adjunkt på ”Spyken”, Lunds privata elementarlä-
roverk.  Familjen kom att stanna kvar i Lund.  Nästa år är det 
100 år sen Britt G föddes. Det kommer att uppmärksammas 
på fl era sätt bl. a genom att Lunds stiftshistoriska sällskap äg-
nar henne sin årsbok. Sten dog 1978 och Britt G 1997. De 
har fått sin gravplats på Norra Kyrkogården i Lund. Det är 
ändå ingen tvekan om att kontakterna med släkt och vänner i 
Skara stift och i Västergötland alltid betydde mycket för både 
Sten och Britt G. De är värda att uppmärksammas också av 
vårt stiftshistoriska sällskap.

Nils Hjertén

Använd litteratur:
Inge Löfström: En bok om Britt G, 1983
Vi minns Adolf Kloo: 1972, artikel ”Vägledaren ”av Sten Hallqvist
Britt G Hallqvist berättar om sig själv i boken: Västergötland i lit-
teraturen, 1978
Dikten ”Frågor till en Västgötapräst” fi nns bl. a i Skara stiftsbok 
1981/82
Prolog vid skördeauktion i Vargöns kapell återfi nns i Elfsborgs läns 
allehanda 87/1942

 En intressant men föga känd person i svensk kyrkohistoria är
Osmund, biskop hos kung Emund kring 1050. Han har av 
Adam av Bremen benämnts ”huvudlös” – acephalus, förmod-
ligen för att hans biskopsvigning hade ifrågasatts. Adam ned-
värderar Osmund men ger samtidigt viktig information om 
honom.

Osmund var enligt traditionen nära släkting till Sigfrid. 
Osmund har ansetts vara den förste biskopen med säte i Ska-
ra. Helt klart är att Osmund har engelskt ursprung och att 
han framlevt sina sista år i klostret Ely i England där han 
också fi ck sin grav.

Skara stiftshistoriska sällskap har uppdragit åt den engel-
ska forskaren och latinisten Janet Fairweather, knuten till den 
klassiska fakulteten vid universitetet i Cambridge, att under-
söka händelser och förhållanden kring Osmund för att få 
fram en tydligare och mer rättvis bild av denne biskop som 
var missionär i Skara stift under vikingatid.

Arbetet kring Osmund har sammanfört dr Fairweather med 
dokument som speglar 1000-talets europeiska kyrkohistoria. 
Hennes beläsenhet och rika erfarenhet kring tolkningen av 
medeltida kyrkolatin har gjort henne väl skickad att utifrån 
ett brett historiskt europeiskt perspektiv ta sig an uppgiften 
att så långt det är möjligt sätta in Osmund i ett större sam-
manhang och därmed också kasta ljus över Skara stifts äldsta
historia.

Boken omfattar 382 sidor och har även en engelsk sam-
manfattning. Den är bunden i hårdband och illustrerad. Pris 
200 kr. Översättningen är utförd av Överhovpredikanten bi-
skop emeritus Lars-Göran Lönnermark. En engelsk utgåva 
utges senare i år.
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 Jungfru Maria var en allestädes närvarande gestalt i senme-
deltidens Sverige. Än i dag kan man fi nna många lämningar 
av hur man vördade henne. I min doktorsavhandling ”Kulten 
av Jungfru Maria i senmedeltidens Sverige (1300-1530)”1, 
har jag velat kasta ljus över dessa ibland mycket olika avtryck. 

Då kulten av Maria är en del av den religiösa traditionen 
före reformationen, har den under en lång tid inte stått i fo-
kus för svenska forskare. Både det svenska och internatio-
nella vetenskapliga intresset har nämligen inte ägnat sig åt 
helgonkulten i Norden utan har huvudsakligen varit inriktat 
på kristningstiden eller reformationstiden. Inte så många har 
sysslat med den medeltida traditionen. Så har till exempel 
bara en artikel om Jungfru Maria i Norden skrivits på franska, 
och det skedde 1956.2 Under det senaste årtiondet har emel-
lertid en ny entusiasm blossat upp för helgonen och deras 
kult under medeltiden. Utgåvan av föredragen vid symposiet 
i Vadstena 1994, som publicerades av Sven-Erik Brodd och 
Alf Härdelin 1996, kan ses som ett vittnesbörd om denna nya 
entusiasm för Maria.3 Men bortsett från denna bok av hög 
kvalitet, fi nns det fortfarande många aspekter på Mariakulten 
som gör det nödvändigt att studera mer. Dessutom uppam-
mar den utgivning av studier och originalmaterial som Skara 
stiftshistoriska sällskap utfört behovet av en ny undersökning 
av källmaterialet.4

Att undersöka en helgonkult betyder att fokusera på tre 
huvudaspekter. Först gäller det offi ciella beslut, hur Kyrkan 
införde och resonerade om sättet att ära helgonet och att or-
ganisera kulten av det. Dessa bruk utövar ett stort infl ytande 
på samhället, vilket också innebär att studiet av kulten är av 
inte enbart religiöst intresse. De kyrkliga besluten om Jung-
fru Marias kult fi nns i medeltida brev (t.ex. brev, donationer, 
testamenten...) och i synodalstatuter (dvs. offi ciella beslut vid 
kyrkomöten). Svenska medeltida brev är katalogiserade av 
Riksarkivet och fi nns tillgängliga på Internet.5 Det är alltså 
utan svårighet möjligt att mäta omnämnanden av Maria i de 
medeltida breven. Synodalstatuterna är utgivna av H. Reuter-
dahl och J. Gummerus.6

De offi ciella besluten kommer till uttryck i liturgin vars 
syfte är att ära Gud och helgonen. I Sverige förvaras en enorm 
mängd av medeltida liturgiskt material i olika arkivdepåer. 
I Uppsala universitetsbiblioteks C-samling av handskrifter 
fi nns nästan 30 liturgiböcker med inslag av svensk medel-
tida Mariadyrkan. I Stockholm förvaras nästan 20 böcker 
med liturgiskt innehåll i Kungliga Bibliotekets A-Samling; 
och i Riksarkivet fi nns mer än 800 fragment av liturgiböcker 
som innehåller material om Maria. De fl esta av dem har inte 
studerats. Liturgin är därför av stort intresse i min avhand-
ling. Diskursen från Kyrkan är också av stort betydelse, och 
i Sverige är en framträdande gestalt som S:a Birgitta en vik-
tig doktrinkälla. Hennes refl ektioner om dogmer påverkade 
svensk Mariakult mycket.

Vi kan lägga till två ytterligare aspekter på Kyrkans offi ci-
ella beslut. Först gäller det den halvoffentliga andakt, som var 
kontrollerad av Kyrkan men särskilt uppskattad av lekmän-
nen. Exempelvis borde andakten i föreningar som Rosen-
kransbrödraskapen eller det ikonografi ska materialet kunna 
undersökas i detta avseende. Predikningar är ännu en viktig 

källa för inblicken i Mariakulten, men det svenska medeltida 
predikomaterialet är för brett för mig och skulle kräva ett 
fördjupat studium.

Den andra och sista aspekten gäller enskild andakt. Även 
om vi inte har så många vittnen om den typen av andakt, 
kan vi dock inhämta information i brev (särskilt sådana med 
testamenten) och i de bevarade bönböckerna. 

Eftersom mitt huvudsakliga intresse gäller liturgi, ska jag 
lämna ytterligare information om denna speciella aspekt. 
Inom de sju medeltidsstiften i Uppsala ärkebiskopsdöme 
(Uppsala stift, Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö och 
Åbo), har olika traditioner använts vid fi randet av Jungfru 
Maria.7 En del av denna tradition är lånad från en korpus av 
texter, böner och sånger som användes överallt i medeltida 
kristna Europa. Så är till exempel ceremonierna för högtider-
na Kyndelsmäss (2 februari), Marie Bebådelse (25 mars), Ma-
rie Himmelsfärd (15 augusti) och Marie Födelse (6 septem-
ber) huvudsakligen identiska med dem som användes i Rom. 
Det innebär att på dessa dagar bad, läste och sjöng de svenska 
prästerna samma saker som de romerska prästerna. Men vid 
andra högtider, till exempel Marie Avlelse (8 december), Ma-
rie Besökelse (2 juli), Marie Compassio (Marias smärtor med 
Kristus, i Uppsala den 5 maj, i andra stift en lördag efter påsk) 
och Marie Tempelgång (21 november), hade man ibland 
mycket annorlunda melodier, böner och läsningar.

Några perspektiv på den medeltida Mariakulten i Sverige

Madonna från Misterhults kyrka, 1400-talet.
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Min forskning de senaste månaderna har varit fokuserad på 
att lista de olika traditioner, som de liturgiska handskrifterna 
och de tryckta böckerna ger. Jag har funnit att få forskare 
tydligt har identifi erat vad som blivit sagt under dessa cere-
monier, och i synnerhet att ännu färre har fokuserat på vad 
man läst. Detta kan förmodligen förklaras av svårigheten att 
identifi era vilken text som använts, eftersom det vanligtvis 
inte ges någon antydan om var den kommer ifrån. Därför 
ställde jag upp jämförande tabeller för varje högtid, och iden-
tifi erade de läsningar, böner och sånger jag känner till.

Det var stora diskussioner i hela Europa kring dogmen om 
Marias obefl äckade avlelse, men högtiden Marie Avlelse har 
fi rats i alla svenska stift (i Åbo med ett annat namn). I alla fall 
hade läsningarna en särskild avsikt att förklara skälen till hög-
tidens fi rande. Texterna som lästes vid morgonceremonien 
(den längsta) berättar legender om ursprunget till högtiden 
och är ganska neutrala i fråga om doktrinen. För Marie Besö-
kelse (proklamerad av påven 1389) är texterna huvudsakligen 
en förklaring av påvens tillkännagivande. Och för Compas-
sio Mariae, där alla texter är identiska i Sverige, utgör dessa 
utdrag ur skrifter av den heliga Birgitta, som främjade den 
här kulten.

Avslutningsvis visar detta exempel oss att oavsett hur inte-
grerat Sverige var i den medeltida kristna världen, och oavsett 
hur enhetligt det offi ciella fi randet i kyrkan var tänkt att vara, 
kan vi fortfarande se lokala skillnader i valet av bruk vid dessa 
ceremonier. Detta innebär att den vanlige svensken kunde 
uppleva kulten av Jungfru Maria på ett något annorlunda 
sätt än man gjorde i andra delar av Europa. Vissa läropunkter 
kunde vara bättre kända av honom/henne än av andra, och 
slutligen kunde hans/hennes föreställning om Jungfru Maria 
signifi kant avvika från den universella Kyrkans accepterade 
ståndpunkter 
 

Camille Bataille,
Université de Caen, France.
och medlem i vårt sällskap

 
1 Originaltitel: "Le culte de la Vierge Marie en Suède à la fi n du 
Moyen Age (1300-1530)".
2 Benoît Thierry d'Argenlieu, « Marie, Reine du Nord », i Maria. 
Études sur la Sainte Vierge, t. IV (1956), s. 381-468.
3 Sven-Erik Brodd & Alf Härdelin (utg.), Maria i Sverige under tu-
sen år. Föredrag vid symposiet i Vadstena 6-10 oktober 1994, Skel-
lefteå, Artos, 1996, 2 vol.
4 Bland annat: Christer Palhmblad (utg.), Breviarium Scarense 
(1498). Faksimil efter exemplaret i Uppsala universitetsbibliotek, 
Skara, 2011, Stiftelsen Skaramissalet, [ingen modern sidnumering]; 
Ingela Hedström (et al), Horae de Domina: Vår Frus Tider, trans-
kription, översättning och faksimil av inkunabeln från Vadstena 
klostertryckeri 1495, Skara, SSHS, 2008, nr 36, 322 p.; Johnny Hag-
berg (utg.), Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift, Skara, 
SSHS, 2006, nr 25, 190 s.; etc.
5 http://www.nad.riksarkivet.se/SDHK 
6 Henrik Reuterdahl (utg.), Statuta synodalia veteris ecclesiae sveo-
gothicae, Lund, Berling, 1841, 216 s.; Jaakko Gummerus (Utg.), Sy-
nodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska 
medeltidskyrkan, Stockholm, Norstedt, 1902, Skrifter utigfna af 
Kyrkohistotiska Föreningen, II:2, 98 s.
7 Se, för mer information: Sven Helander, Den medeltida Upp-
salaliturgin. Studier i helgonlängd, tidegärd och mässa, Lund, Arcus, 
2001, Bibliotheca theologiae practicae, 63,487 p.

Behornad Mose i 
Hedareds stavkyrka

Foto: Sture Björnson

Det är nog många som besökt Hedareds stavkyrka och rea-
gerat på altartavlans målning där Mose framställs med horn i 
pannan. På tavlan framställs Mose med horn i pannan. Mål-
ningen är från 1700-talet, och följer en gammal sed att avbil-
da Mose som behornad. Motivet fi nns i fl era andra västgöta-
kyrkor. Det hela handlar om ett översättningsfel i den latinska 
Bibeln Versio Vulgata, som översattes genom kyrkofadern 
Hieronymus på uppdrag av påven år 382. Både de hebreiska 
och de grekiska texterna översattes då till latin. En moder-
nisering av översättningen gjordes så sent som på 1900-talet 
och kallas Nova Vulgata.

I 2 Mosebok 34:29 berättas det att när Mose kom ner från 
berget Sinai, efter mötet med Gud då han hade fått de två 
stentavlorna, så strålade hans ansikte: qaran or fanaw, på hebre-
iska. Ordet qrn (hebreiska skrivs som regel utan vokaler) kan 
läsas som verbet ”stråla”, qaran, men även som substantivet 
”horn”, qärän. Trots att den senare läsningen ger ogrammatisk 
hebreiska, så är det därför det i den offi ciella latinska översätt-
ningen – kallad Vulgata – står ”quod cornuta esset facies sua”, 

Michelangelos Mose.
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Talade Gud till oss eller 
var det bara inbillning?

En man drömde en gång att ett litet barn räcktes fram till 
honom. Det var, säger han, en överväldigande intensiv upple-
velse. Han hade tidigare fått en gravt handikappad dotter som 
sedan födseln låg i respirator. Föräldrarna stod nu inför frågan 
om apparaturen skulle stängas av eller inte. 

Samtidigt med att han såg barnet i drömmen hörde han en 
röst som ställde frågan ”Tager Du detta barn.” Och han sva-
rade ja. Han och hans hustru beslöt att barnet skulle få leva.

Detta fi ck honom så småningom att samla ett antal berät-
telser från personer han träffat på olika håll i världen och som 
kunnat berätta om gudomliga ingripanden, ofta i form av ett 
direkt tilltal.

Arne Jernelöv är miljövårdsbiolog med stor internationell 
erfarenhet. Boken handlar om ateister, kristna och männis-
kor av annan tro. Antingen beskriver de sina upplevelser som 
oförklarliga eller som gudomliga ingripanden. De har det ge-
mensamt att de på något sätt har förändrad livet för den som 
haft dem, antingen gett det en ny inriktning eller i ett avgö-

rande ögonblick gjort att de lämnat en väg som skulle ha lett 
till en återvändsgränd. 

Alldeles oberoende av att det i grunden rör sig om ett slags 
religiösa upplevelser har Jernelöv gett oss ett antal livfulla, 
ofta medryckande, berättelser med huvudpersoner alltifrån 
en berömd nobelpristagare till en tiggare på Wiens gator. 
Ibland kryddar han skildringen med sina egna möten med 
dessa eller några i deras omgivning. Man imponeras av alla de 
miljöer och alla de personligheter som fi gurerat i Jernelövs 
internationella liv. De skulle även ha platsat i minnen som 
inte skrivits med religiösa upplevelser som röd tråd.

Spännvidden är mycket stor, alltifrån det stark Jesuscentre-
rade självporträttet gjort av en svensk kvinna på den västgöt-
ska landsbygden, över en kristen amerikanska som på ålderns 
höst hittar sin livsuppgift i Oruro i Bolivia, en muslimsk, ira-
kisk kärnfysiker som av Guds röst skräms till en altruistisk 
insats till fl era generationer av indiska procentare som leds till 
moraliska ställningstaganden av den gamle högguden Varuna 
som numera är havets gud.

I de fl esta fall tolkar den upplevande det hela som ett gu-
domligt ingripande. Men ateisten väljer att tala om det som 
oförklarligt. Det är i stället Jernelöv som för det till samma 
kategori som det mera ”religiösa”.

Jernelöv ställer, som titeln ger vid handen, frågan om det 
bara är inbillning eller om vi har att göra med ett verkligt till-
tal från Gud. Han gör emellertid själv inget försök att resone-
ra om detta svåra problem utan låter berättelserna stå för sig 
själva. Ibland kan han undslippa sig någon kommentar som 
att Guds vägar är outgrundliga. Det blir bäst så. Ett teoretiskt 
resonemang skulle förstöra mycket av den omedelbarhet som 
kännetecknar framställningen. 

Den viktiga frågan är inte religionspsykologisk utan sna-
rare religionsfi losofi sk eller religionsteologisk, alldeles som 
Jernelöv själv antyder. Rör det sig bara om upplevelser eller 
är det vittnesbörd om genuina erfarenheter av en gudomlig 
verklighet. Om det rör sig om en sådan erfarenhet, hur skall 
man då från kristen synpunkt se på det. En superintressant 
men delikat problemställning!

Arne Jernelöv, Talade Gud till oss eller var det bara inbillning? 
Skara stiftshistoriska sällskap, 2012. 163 sidor.

Karl-Erik Tysk

dvs. att hans ansikte var behornat. Trots den minst sagt märk-
liga innebörden, kom Mose ändock att avbildas behornad, 
där hornen kan se mycket fantasifulla ut på en del målningar. 

Även Michelangelo har gjort en staty av Mose där man 
tydligt kan ana hornen i pannan. Mosestatyn fi nns i kyrkan 
San Pietro in Vincoli i Rom. I Gotlandskyrkan Västerhejde 
fi nns också en stilfull Mose med pannhorn.

Altartavlan i Hedared är med andra ord inte unik. Det fi nns 
många altartavlor och statyer som på ett liknande sätt avbildar 
Mose på detta märkliga och fantasifulla sätt.

Johnny Hagberg

Mose i Västerhejde 
kyrka.
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 Mjäldrunga kyrka

Foto: Sture Björnson

En av de kyrkor som kan betraktas som en verklig pärla i vårt 
stift är Mjäldrunga kyrka (Gäsene härad, Herrljunga kom-
mun) som är dendrokronologiskt daterad till omkring 1200. 
Intressant är att den är påtagligt välbevarad. Kyrkorummet 
har kvar sitt ursprungliga altare och klokt nog har det nya 
altaret från 1736 fl yttats åt sidan så att det lilla absidfönstret i 
koret är fullt synligt i all sin skönhet. I kyrkorummet är absi-
den den halvcirkelformade avslutningen av koret och Mjäld-
runga kyrka är just en romansk absidkyrka.

Foto: Sture Björnson

Predikstol och läktare är från tiden före 1700. En fristå-
ende klockstapel med två klockor fi nns bredvid kyrkan. 
En ekkista från 1200-talet fi nns i kyrkan liksom en träskulp-
tur av Johannes döparen från 1400-talet.

Mjäldrunga kyrka var en av dem som Carl von Linné be-
sökte på sin Västgötaresa 1746. Han skriver om sitt besök den 
2 juli som var Marie Besökelses dag (fi rades till minne av att  
Maria besökte Elisabeth, Johannes döparens mor) följande:
 

MJÄLLERUNGA KYRKA låg invid Venern, där wi be-
wistade Gudstjänsten. Här sågo wi, huru den som gick med 
håfwen, då han fåt af bonden 1 öre Kopparmynt i pungen, 
tillika med en nick, tog strax utur håfwen en penning, och 
lemnade den strax på andra sidan åt samma bondes hustru, 

så at äfwen hon kunde hafwa den äran at gifwa i pungen, då 
håfwen kom at besöka henne; således språng den, som bar håf-
wen, stadigt ifrån mansstolarna, til qwinnostolarna, af orsak, at 
bondens skyldighet här ej räknades öfwer ½ Öres depence til  
håfwen.
QVINNOFOLKEN brukte nu mera inga hattar, som til-
förene

Linné anger felaktigt att Mjäldrunga låg vid Vänern. N. Beck-
man skriver i en kommentar i 1928 års upplaga av Västgöta-
resan att ”Venern felaktigt; Ve[de]n, Mären, eller någon annan 
beteckning för Edsveden, Edsmären torde ha avsetts.”

Intressant är Linnés iakttagelser kring kollektseden i kyr-
kan. Äkta makar delade på kollekten och det måste ha sett 
ganska roligt ut när kyrkvärden sprang runt och ordnade med 
slantarna. Likaså hans iakttagelse att kvinnorna inte längre 
bär kyrkhattar. Även om Mjäldrunga låg ganska isolerat och 
kyrktraditionerna förmodligen var starka så hade bruket med 
hatt förändrats hos kvinnorna.

Foto: Sture Björnson

Iakttagandet av man- och 
kvinnosida är påtaglig i kyr-
kan. Kvinnorna satt i norr 
och karlarna i söder.

Marie Besökelses dag av-
skaffades 1772 i samband 
med den så kallade Helg-
dagsreduktionen där ytterli-
gare ett stort antal helgdagar 
togs bort. Firandet inverkade 
menligt på arbetet och där-
för var det av nationaleko-
nomiskt intresse att få bort 
dessa helgdagar, menade man 
i frihetstidens Sverige.

Johnny Hagberg

Foto: Sture Björnson
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Så lyder omkvädet i psalmen nr 444 i vår psalmbok från 1986. 
I enkla och målande ord skildras det stora under som Jesus 
gör, när han ute i ödemarken bespisar ”många tusen” med 
”kornbröd fem och fi skar två”, för att citera psalmens ord. 
Texten är skriven av den mycket produktive Anders Fros-
tenson, och när den första gången publicerades kallades den 
inte psalm utan kyrkovisa. Man ville undvika att kalla sådant 
som var tänkt som sånger i söndagsskolan för psalmer. I stäl-
let anknöt man till tyskans ”Kirchenlieder”, och så blev det 
”kyrkovisor” på svenska. Samlingen ”Kyrkovisor för barn” 
utkom 1960, och man vågar nog kalla den epokbildande. Där 
trycktes inte bara sångtexter utan även noter till vismelodier-
na. På den tiden var det ganska exklusivt med melodipsalm-
böcker. Ett par decennier senare kunde en som varit mycket 
aktiv i psalmboksarbetet ge ord åt något man numera närmast 
ser som självklart: en psalmbok är ”inte bara en ordbok utan 
också en melodibok”. Det är Olle Nivenius som påpekar det-
ta, och så tillfogar han en underbar liknelse: ”Liksom fågeln 
behöver psalmen två vingar för att kunna fl yga, i psalmens fall 
text och melodi”.1  

Den här bibelvisan kom att ta steget från ”Kyrkovisor” – så 
förkortade man namnet på boken efter några år - över till 
psalmboken av år 1986. Det berodde väl inte minst på den 
friska, medryckande melodin, att den ansågs värd att upphöjas 
till psalm. I den första utgåvan 1960 angavs att skaparen till 

visans ena ”vinge”, alltså melodin, hette Bo Nilsson.2 Det var 
hans namn när han kom till Skövde, och där fullgjorde han 
sin tjänst som kyrkomusiker i 33 år.3

Skövde församling behövde 1954 en vikarie på organisttjäns-
ten. Den tidigare innehavaren av tjänsten, musikdirektör Jan 
Håkan Åberg, hade nämligen blivit domkyrkoorganist i Här-
nösand.4 Då hörde man sig för om Musikaliska Akademien 
hade någon lämplig kandidat att erbjuda för fyra månader. 
Bo Nilsson, som faktiskt kom från Härnösands stift och som 
då hade fullgjort åtta års studier vid akademien i Stockholm, 
ansågs vara lämplig. Denne norrlänning kom uppenbarligen 
att fi nna sig väl till rätta i Västergötland. Han kan med all rätt 
anses som en i raden av västgötar i psalmboken, även om hans 
enda bidrag där är just melodin till sv. ps. 444. I början av sin 
musikaliska bana måste Bo Nilsson ha funnit det besvärande 
att ofta bli förväxlad med den något yngre modernistiske 
tonsättaren från Gällivare. Det var denne Bo Nilsson som an-
sågs ha gjort väl ifrån sig, när en del bedömare såg ett antal 
enkla och friska melodier i ”Kyrkovisor för barn”. Då räckte 
det med en Bo Nilsson i musikkretsar. En sak hade dessa 
båda dock gemensamt, nämligen en osedvanligt skön not-
skrift. Organisten i Skövde kom snart att kalla sig Ramviken 
efter sin hemort i Ångermanland. Sågverkssamhället Ramvik 
vid Ångemanälvens utlopp i Bottenhavet har inte bara fostrat 
denne ”en av vårt lands mest betydande kyrkomusiker” (L-G 
Lönnermark), utan samma ort har även gett Sverige en stats-
minister. Thorbjörn Fälldin, född 1926, gick ett tag i samma 
skola som den två år äldre Bo Nilsson.

Bo föddes den 20 maj 1924 och växte upp i en sågverksar-
betarefamilj under enkla omständigheter. I hans hem visste 
man inte något om studietradition. Det vanliga i den miljön 
var att man fi ck sin utkomst från något av Ådalens många 
sågverk. I tonåren började Bo som springpojke på ett bageri, 
och där blev han snart lärling. Hans intresse och fallenhet 
för musiken hade tidigt gått i dagen. Han kunde förkovra sig 
på kammarorgeln som fanns i hans hem. Han fi ck inspira-
tion av söndagens gudstjänst, och redan som 16-åring hade 
han komponerat en hymn till psalmtexten ”Nu stunden är 
kommen, o saliga fröjd”. Tonen av evighet och tanken på all-
tings förgänglighet fi ck tidigt fäste i hans själ. Det fi ck räcka 
med tre år i bageriet, eftersom lusten till vidare studier tog 
överhanden. Mellansels folkhögskola, där man verkligen har 
omhuldat musiken, gav honom en grund för att gå vidare 
till realskolan i Härnösand. Där avlade han både real- och 
kantorsexamen. Så var han mogen att söka in vid Musikaliska 
Akademien. I stenhård konkurrens mellan tjugofem sökande 
blev han en av tre lyckliga som antogs till högre kyrkomu-
sikalisk utbildning. Det var uppenbart att han var en person 
med stora gåvor, som borde tas till vara.

På 1950-talet, då Bo Ramviken började sin organisttjänst i 
Skövde, gick en våg av nytänkande genom Svenska kyrkan, i 

Västgötar i psalmboken - XIV

”Stora gåvor, himmelsk makt Gud i Jesu händer lagt”

Bo Ramviken 1987.
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synnerhet på det fält som kallades den frivilliga församlings-
verksamheten. I Skövde hade man sedan tidigt 1900-tal tagit 
till vara ”de möjligheter, som nya arter av församlingsarbete 
erbjöd”.5 Orden är kyrkoherde Otto Hermanssons, som un-
der en lång prästgärning i staden (1912-1951, kyrkoherde 
från 1926) kom att sätta sin prägel på församlingslivet, inte 
minst med inriktning på ungdomsarbetet. Det var ungkyr-
korörelsens anda som omsattes i praktiken. Hermansson var 
medveten om att han gick in i beredda gärningar. I början av 
1900-talet hade prosten Johan Hemberg tagit initiativ, som 
ledde till att man bl.a. kunde bygga ett församlingshem.6 För 
en rikt begåvad musiker måste det ha varit inspirerande att 
arbeta i en miljö med ett rikt utvecklat gudstjänstliv.  

I Skövde S:ta Helena kyrka, som fått sitt namn från Väster-
götlands eget helgon – Elin av Skövde – fi ck Bo Ramviken 
ett kärt hemvist. Söndagens gudstjänst där var en angelägen-
het där han lade ned sin själ och inspirerade andra. Han var 
lidelsefullt intresserad av att musiken skulle vara samstämd 
med förkunnelsen i gudstjänsten. Han hade en oförtröttlig 
energi i att leta upp, arrangera och även själv komponera 
motetter och hymner till kyrkoårets helger. Under årens lopp 
blev det hundratalas verk som han komponerade. Till guds-
tjänstfi rarens tjänst var han tidigt ute med att på egen hand 
framställa agendor – skriva och kopiera dem  så att alla skulle 
ha tillgång till texten i körsångerna. Körerna som han ledde 
var många: barnkör, fl ickkör, kyrkokör, oratoriekör och pro-
jektkörer. Vid kyrkans restaurering 1970/71 såg han till att 
det ordnades med körrum och inrättades ett unikt notarkiv. 
Körsångarna fi ck även komma med på resor för inspiration 
och framträdanden på andra orter, ofta i Tyskland. Det var 
mestadels körledaren själv som organiserade det hela.

Bo Ramviken var en sann konstnärsnatur som strävade efter 
att vara äkta i allt. Det kunde ibland ta sig uttryck i kompro-
misslöshet. Alla sorters musik föll honom inte i smaken. Det 
låg väl närmare till för honom att lära sina unga körsångare 
att sjunga gregorianska slingor än att släppa in tidens popmu-
sik i kyrkorummet. Hans mångårige medarbetare i försam-
lingen Lars-Göran Lönnermark berättar att ”gitarrer kunde 

förekomma i gudstjänsterna, men man kan inte säga att det 
var Bos förstahandsval”. I ett manuskript till ett föredrag Bo 
Ramviken höll 1970, säger han själv: ”Det är ganska förstå-
eligt om vi på kyrkomusikerhåll ställer oss skeptiska till ett 
alltför våldsamt utbredande av den sortens musik… Jag kan 
inte hjälpa att jag tycker att popmusiken är oerhört malplace-
rad i kyrkan. Den är typisk vardagsvara. Den påfallande påvra 
sången i ett ofta skränigt framförande och med hela batte-
riet av rytminstrument, mikrofoner och högtalare och i ett 
agerande som är helt identiskt med vad man kan uppleva på 
estraden i vilken danssalong som helst, nog har detta föga ge-
mensamt med de kyrkorum som tvingas bli ramen för sådana 
här tillställningar”.7

Med S:ta Helenas oratoriekör som kärntrupp och i sam-
verkan med lokala musiker och tillkallade solister kunde Bo 
Ramviken skapa och upprätthålla en närmast ofattbar tra-
dition. I Skövde lyckades han med sin exceptionella energi 
in i alla detaljer framföra J S Bachs Matteuspassion hela 40 
gånger. Det var något av en pionjärinsats att presentera ett 
så stort verk i den svenska landsorten. Det fi ck också många 
musikälskare att vallfärda till Skövde vid dessa tillfällen. Fram-
stående sångsolister kunde uttrycka det så, att det inte kunde 
bli en riktig påsk, om man inte hade fått medverka i Matte-
uspassionen i Skövde.

Bo Ramviken var tidigt medveten om att jubileer kan väcka 
intresse för en viss tonsättare. Han försummade inte tillfällen 
att på så vis påminna om stora mästare. Då man 1985 hade 
möjlighet att samtidigt uppmärksamma Heinrich Schütz, G F 
Händel och J S Bach vidgades till en gemensam angelägenhet 
i stiftet, ja, runt om i landet.

I psalmbokens register över psalmdiktare och tonsättare fi n-
ner man att Bo Ramviken är placerad i Varnhem. Till Sörgår-
den i Varnhem fl yttade han med sin familj 1968. Han kom 
då att få bo nära den sköna klosterkyrkan, som blev en kär 
tillfl ykt i hans tillvaro. En enda gång lät han Bachs Matteus-
passion klinga ut där. Det var 1994, och det skedde på begä-
ran. Hans dotter skulle fylla 25 år, lämpligt nog i passionstid, 
och den present hon önskade sig var just Matteuspassionen. 
Så starkt hade detta verk gripit sig in i familjens liv. Men i 
Varnhem skapade Bo Ramviken ännu en tradition som upp-
märksammades i västgötabygderna: ”Sommarmusiken i Varn-
hem”. Den drog till sig musikälskare från skilda håll. Man 
fi ck höra sångare och instrumentalister från när och fjärran. 
Fram till år 2000 blev det 130 konserter som fyllde kyrkan. 
De konstnärligt utformade programmen var också Bo Ram-
vikens verk. Hans stora gåvor inom konsten begränsades inte 
till det musikaliska fältet. Han var även en skicklig tecknare. 
Man bör också nämna att han hade en lust i att fi nna träf-
fande formuleringar, när han uttryckte sig i skrift, även om 
det till stor del blev i dagboksform.

Hela hans livsverk i form av kompositioner, program, teck-
ningar, dagböcker och annat är noga sparat. Tyvärr har hans 
musikaliska kvarlåtenskap inte funnit någon förläggare, och 
hans gärning skulle nog vara värd en bredare skildring än en 
tidskriftsartikel.  

När Bo Ramviken slutade sin mångåriga tjänstgöring i Skövde 
framfördes Mendelssohns Elia. Han dirigerade med sådan frenesi, 
att armen hoppade ur led under slutackorden. Den malören med-
förde att han hamnade i Expressen med armen i mitella.



18

Bo Ramviken fi ck vara aktiv som kyrkomusiker ända upp 
i hög ålder. Juldagen 2011 åtog han sig att vikariera i hög-
mässan i S:ta Helena kyrka i Skövde, vilket innebar att som 
vanligt utarbeta en agenda för de olika momenten. Han gick 
ur tiden den 20 februari 2013 i sin levnads åttionionde år. 
Begravningen ägde rum i kretsen av de närmaste på hans 
älskade Sörgården. I vinterträdgården, det inglasade rum där 
Bo placerat sin privata orgel - ett italienskt digitalt verk på 31 
stämmor - höll biskop Lars-Göran Lönnermark en högtid-
lig utfärdsandakt med fl era musikinslag. Som det var längre 
tillbaka i svensk tradition förrättades så jordfästningen ute på 
den närbelägna kyrkogården. Detta får anses svara mot böne-
orden i dödsannonsen: ”Hur ljuvligt vid Din hand/ jag efter 
korta kvalen/ förs genom döden hem/ till ljuva bröllopssa-
len!/ Du känner vägen bäst/ förbi den mörka ort,/ ett steg 
ännu, och så/ jag är vid himlens port.”

        
  Lennart Nordquist
________________________________ 
1  Olle Nivenius ”En psalmbok blir till. Sex år med psalmkommittén” 
(Petra 1986), sid. 107. Jag tackar musikdirektör Gun Palmquist, medlem i 
vårt sällskap, för hjälp att hitta detta citat.
2  Av de åtta melodier i ”Kyrkovisor” som var komponerade av Bo Nilsson 
(Ramviken) kom endast en in i psalmboken 1986.
3  De biografi ska uppgifterna om Bo Ramviken kommer från minnesord 
av biskop Lars-Göran Lönnermark, publicerade i SKLT 2013-02-27 och 
SLA 2013-02.28. Framställningen bygger också på samtal med denne och 
med fru Gudrun Ramviken, Varnhem.
4  För denna uppgift tackar jag prosten Nils Hjertén.
5  Otto Hermansson i ett brevutkast från 1928, citerat i ”Församlingen vi-
sion och verklighet”, prästmötesavhandling för Skara stift 1978, av Lennart 
Tegborg (Red.), Kyrkvägens förlag 1978, sid. 95.
6  Aa, sid. 95.
7 Föredraget hölls i Lidköping 1970 och citatet återges i Olof Henricssons 
prästmötesavhandling ”Att färdas mot brunnar”, Skara 1971, sid. 519.

Grevars och bönders tempel 

Nu har boken "Grevars och bönders tempel" utkommit. Den 
berättar om den unika Brahekyrkan på Visingsö, en av lan-
dets mest fascinerande kyrkor. "Grevars och bönders tempel" 
är resultatet av två års arbete av nitton olika författare och 
forskare som trängt in i kyrkans och platsens rika, tusenåriga 
historia. 

Boken är samtidigt en värdig avslutning på den tio år långa 
restaurerings- och konserveringsprocess som Brahekyrkan 
gått igenom.

Du får ta del av fl era olika aspekter av Brahekyrkan i tid 
och rum, från vikingatid till vår egen tid. Är kyrkan byggd 
på platsen för en vikingatida stormannagård? Var kung Sver-
ker den äldre byggherren? Varför hittar vi fl era bilder av den 
heliga Birgitta i kyrkan? Vad hade greve Per Brahe för ambi-
tioner när han skapade det slösande rika kyrkorummet? Vad 
berättar Brahefamiljens grav om 1600-talets syn på liv och 
död? Vilken musik utövades i Brahekyrkan? Flera frågor lyfts 
i boken. Flera sanningar ifrågasätts.

Boken omfattar  452 s i stort format och är mycket rikt ill. 
Pris 250 kr + frakt.
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Matrikel för Skara stiftshistoriska 
sällskap fi nns att beställa hos

Margareta Jansson 0511-137 46 eller
 e-post margareta_jansson@bredband.net

Matrikel kostar 20 kr vilket är portokostnad.

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

Skara Stiftshistoriska Sällskap 
Plusgiro 4841842-0      Bankgiro 5812-8166

Symposiet välkomnades till Härnösand vars stift bildades 
1647 med uppgift att ”försvenska jämtar och härjedalingar”. 
Idag består stiftet, som krympte avsevärt, då Luleå stift bilda-
des 1904, av 368 000 invånare. Av ca 200 kyrkobyggnader är 
21 från medeltiden. De landskap som ingår är inte mindre 
än fyra: Härjedalen, Ångermanland, Medelpad och Jämtland, 
vilket betyder många glesbygdsförsamlingar. Stiftet arbetar 
mycket med det fl erspråkiga arbetet, då man är upptagnings-
område för fl era minoritetsspråk.

Härnösands stiftshistoriska sällskap har 79 medlemmar, och 
både dess ordförande, biskop Tuulikki Koivunen Bylund och 
vice ordförande Göran Lundstedt, fanns med på 27:e stifts-
historiska symposiet.

Biskopen välkomnade till Härnösand och till Vårsta diako-
nigård som 2012 fi rade 100-årsjubileum; detta uppmärksam-
mandes genom presentation av den jubileumsskrift man tagit 
fram.

TD Lars Aldén, sammankallande för ledningsgruppen, häl-
sade oss välkomna till dagar fyllda av information, inspiration, 
diskussion, och sist men inte minst – en god vänskap.

Dagens första föredrag hölls av stiftsantikvarie Torbjörn 
Svaan och handlade om Medeltiden i Härnösands stift. Han 
konstaterade att medeltiden är obetydligt dokumenterad 
i  litteraturen norr om Dalälven. Detta beror till stor del på 
att inga städer anlades norr om densamma under medelti-
den. Nu har han inventerat samtliga medeltida kyrkor och 
kyrkplatser i stiftet och visade hur kyrkorna och kyrkplatser-
nas läge koncentreras främst till tre områden: runt Storsjön i 
Jämtland, längs kusten och upp längs med Ångermanälven. I 
slutet av medeltiden räknar man med att det fanns 103 med-
eltida kyrkor och kyrkplatser inom stiftets område, vid sekel-
skiftet 1800/1900 fanns 21 kvar samt 15 kyrkplatser/ruiner.

Biskop Tuulikki talade om en unik gestalt i stiftets herda-
minne, Ingrid Persson, prästvigd 1960 och född i Slöta utan-
för Falköping! Vi har förhoppningar att i vårt medlemsblad 
senare få publicera  föredrag i sin helhet.

Eftermiddagen fortsatte med överläggningar för sympo-
siets tillresta delegater, övriga närvarande erbjöds ett besök 
på Landsarkivet i Härnösand. Från stiften rapporterade bl a 
Linköping om Brask-jubiléet innevarande år och från Luleå 
rapporterade man om det pågående projektet kring en norr-
ländsk kyrkohistoria.

Kvällens höjdpunkt var samlingen i biskopsgården där bi-
skopen bjöd  samtliga deltagare i symposiet på middag.

Onsdagen inleddes med mässa i den nyrenoverade dom-
kyrkan varefter domprost Tor Frylmarks guidade i kyrkan.

Tillbaka på Vårsta talade TD Göran Lundstedt om Ruben 
Josefsson som teolog och kyrkoledare, därefter följde presen-
tation av nyutkommen litteratur från sällskapen. Skara kunde 
visa på inte mindre än fyra böcker, och dessutom tala lite om 
kommande utgivning. Mest uppmärksammande blev  Karl-
stads stiftshistoriska sällskap  2 böcker om Karlstads domkyr-
ka och Biskopsporträtt i Karlstads stift.

Två intressanta föreläsningar med speciellt norrländsk prä-
gel fi ck avsluta eftermiddagen:

TD, FD Carola Nordström forskare vid Umeå universi-
tet, talade över Nya perspektiv på Norrländsk kyrkohisto-

ria. Hon pekade specifi kt på tre olika satsningar: Toleransens 
gränser, Det nya dået och Röster ur tystnaden, som berör bl 
a Ester Lutteman, 1888-1976.

Symposiets sista talare var TD Bo Lundmark som  presen-
terade Anders Fjellners liv och verksamhet som missionär 
och präst i Sapmi. Fjellner kom ofta i skuggan av Laestadius, 
men är en  intressant gestalt i den norrländska kyrkohistorien. 
Han, som själv var same, tecknade ner jojken, medan Laes-
tadius fördömde densamma. Dessutom har Fjellner gjort sig 
känd genom sitt intresse för den samiska diktningen, sägner 
och traditioner.

Nästa år är symposiet i Skara!

Lena Maria Olsson

 Stiftshistoriskt symposium i Härnösand

Härnösands domkyrka
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