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Skara stiftshistoriska sällskap ger nu ut ytterligare en bok 
i sin skriftserie, nr. 37. Titeln är: 

”Tills du återupprättat helgedomarna.” Kyrkorestaure-
ringar i Västergötland 1920 – 1960. Författare är Bygg-
nadsantikvarie Robin Gullbrandsson.

Den undersökta perioden omfattar restaureringar under 
perioden 1920 – 1960. De är många. Bara under åren 1934 
-39 restaurerades 78 av stiftets då 400 kyrkobyggnader och 
under åren 1951-52 återinvigdes hela 25 kyrkor. Dessa 
restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter 
och har när det gäller 1800-talets kyrkor snarare karaktären 
av nyskapande renoveringar. Om denna betydande epok 
fi nns föga skrivet, ändå är det dessa årtiondens restaure-
ringar som i hög grad präglar åtminstone de västsvenska 
kyrkorummen.

De fl itigast anlitade arkitekterna under denna tid var Axel 
Forssén, Adolf Niklasson och Ärland Noréen. 

Bokens innehåll grundas till stor del på det stora kun-
skapsmaterial i ord och bild som Skara stifts kyrkoinven-
tering har skapat och som fi nns inlagt i Riksantikvarie-
ämbetets digitala bebyggelseregister. För inventeringen 
tjänar främst ATA:s arkiv som källmaterial vid sidan av 
byggnaderna i sig själva. 

Undersökningen av denna tidsperiod är en god grund för 
det arbete som idag utförs inom kyrkoinventeringen och 
är en kunskapskälla kring de västgötska helgedomarna.

Boken omfattar 208 sid. och är rikt ill. Bilden visar S:t 
Olofs kyrka i Falköpings interiör vid kyrkans senaste 
renovering.

”Tills du återupprättat helgedomarna”
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J A Ekman  - Ärkebiskop under händelserika år

När västgötasonen Johan August Ekman i 
januari 1901 tillträdde som ärkebiskop 
befann sig Svenska kyrkan i ett svårare 
läge än kanske någonsin tidig-
are. Det gamla enhetliga svenska 
bondesamhället nära knutet till 
kyrkan, höll på att upplösas, den 
pågående industrialiseringen 
hade medfört en omfattande 
befolkningsomfl yttning från 
landsbygd till städer och nya 
industrisamhällen, människor 
kände sig vilsna och otrygga 
och de sociala problemen var 
stora. Svenska kyrkan hade 
kommit i motsatsförhållande 
till de nya och snabbt växande 
folkrörelserna - arbetarrörelsen, 
nykterhetsrörelsen och frikyr-
korörelsen - och mötte kritik från 
dessa och andra radikala kretsar. 
Kyrkan själv hade nått ett bottenläge 
med ofta få deltagare i söndagsguds-
tjänster och nattvard.

Det var alltså under en dramatisk tid J A Ek-
man verkade. I dag hör han till de oftast bortglömda 
bland 1900-talets ärkebiskopar och han omnämns sällan när 
nutida kyrkohistoriker skildrar tiden. Han har kommit i kläm 
mellan de berömda och utåtriktade Anton Niklas Sundberg 
och Nathan Söderblom. Ändå hände det mycket mer i Svenska 
kyrkan under Ekmans tid än under den omtalade företrädarens. 
Det fi nns därför skäl att se närmare på Ekman och hans sätt att 
verka. Jag avser inte att ge någon totalbild av honom utan ska på 
begränsat utrymme ge ett antal viktiga exempel på insatser han 
gjorde under åren  som ärkebiskop. Först en sammanfattning 
om Ekmans bakgrund och väg fram till denna tjänst.

J A Ekman (så skrev han alltid sitt namn men tilltalsnamnet 
var August) föddes 26 november 1845 i den lilla västgötasock-
nen Hjälstad som äldste son till Olof Ekman och dennes hustru 
Maria Johansdotter. Även Olof Ekmans far var husar. Modern 
var av aktad hemmansägarsläkt som hade levt i generationer i 
Hjälstad. Hemmet präglades av makarnas djupa kristna tro. Olof 
Ekman hade konfi rmerats av väckelseprästen Mårten J Landahl, 
något som hade påverkat honom starkt. Elva år gammal intogs 
Johan August i Mariestads lägre elementarläroverk och nådde 
under nio terminer där mycket goda studieresultat trots svåra 
yttre förhållanden. En soldatfamilj kunde vid denna tid leva 
någorlunda väl på självhushållning men hade vanligen ont om 
kontanter. Fadern hade hyrt ett enkelt rum i Mariestad åt sonen  
men hade inte råd att bekosta mathållning. Varje lördag efter 
skolans slut fi ck den unge pojken gå de två milen till hemmet 
i Hjälstad och på söndagen vandra tillbaka. Då hade han med 
sig den enkla matsäck modern kunde ge honom för veckan, 
ofta bestående av bara bröd, sirap och dricka. Här grundlades 
en magsjukdom som han fi ck lida av hela sitt liv och som 
slutligen ledde till hans död. Från hösten 1860 studerade J A 

Ekman vid Skara gymnasium och avlade 
år 1865 mogenhetsexamen med goda 

betyg. De ekonomiska problemen var 
fortfarande svåra men nu kunde 

han något bidra till sin försörjning 
genom att undervisa yngre ka-
mrater. Målet för honom var 
teologiska studier i Uppsala för 
att bli präst. Innan han reste 
till Uppsala  tjänstgjorde han 
tre terminer som informator 
åt prästens barn och några 
andra i Otterstorps prästgård, 
detta för att få en grund för 
sin studieekonomi. 

Studieår i Uppsala och aka-
demisk karriär

J A Ekmans studieår vid Uppsala 
universitet och hans karriär inom 

den teologiska fakulteten är väl värd 
sitt eget kapitel. I februari 1867 skrev 

han in sig vid universitet och var efter tre 
år klar med sina första teologiska examina. 

Under tre år tog han sedan tjänst som lärare vid 
gymnasier i Uppsala och Stockholm innan han den 13 maj 
1873  prästvigdes i Skara för tjänst inom hemstiftet. Han gick 
dock inte ut i prästtjänst utan begärde och fi ck tjänstledigt för 
fortsatt utbildning. I maj 1876 avlade Ekman den omfattande 
och svåra teol.kand-examen, dåtiden högsta akademiska exa-
men. Därmed lades grunden för en akademisk forskarkarriär 
av stor spännvidd. Flera av de högre akademiska lärarna hade 
tidigt upptäckt Ekmans begåvning, främst då exegeten profes-
sor O F Myrberg, som kom bli honom till stöd under lång tid. 
Inspirerad av Myrberg började Ekman forska och lade redan 
i maj 1877 fram en avhandling för att kunna bli docent hos 
Myrberg.  Ekman hade undersökt kapitlen 40 - 46 i Jesaja, 
jämfört med Jeremia och funnit att nämnda kapitel inte kunde 
ha skrivits av Jesaja. Avhandlingen fi ck i stort ett gott betyg men 
det höll ändå på att sluta illa eftersom ett par av professorerna 
inte ville godta Ekman som docent inom fakulteten. Motiver-
ing: ”Det är en mycket allvarlig sak att bestrida äktheten av 
någon del av den Heliga skrift.” Ekman fi ck dock sin docentur. 
Avhandlingen brukar betecknas som den första på svenska 
inom den historiskt-kritiska bibelforskningen. För att komma 
vidare inom fakulteten och kunna söka en professur började 
Ekman inrikta sig på praktisk teologi. År 1882 lade han fram 
en avhandling om Det kristna prästämbetets bakgrund (i vilken 
han bl a funnit att de svenska prästerna kunde inbegripas i den 
apostoliska successionen, inte helt okontroversiellt) och sökte 
en ledigförklarad professur. De sakkunniga placerade Ekman i 
första förslagsrum men han fi ck inte tjänsten. Efter att ha varit 
nära att ge upp den akademiska karriären valde han åter en ny 
inriktning, nu mot det ämne som i dag benämns religionshis-
toria,  publicerade ett par avhandlingar inom denna disciplin 
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och utnämndes år 1887 till ordinarie professor i Teologiska 
prenotioner och teologisk encyklopedi. År 1896 sökte och 
utnämndes J A Ekman till tjänsten som förste professor inom 
den teologiska fakulteten och den med denna förenade tjänsten 
som domprost i Uppsala domkyrkoförsamling och kyrkoherde 
i Vaksala (prebende). Husarsonen från Hjälstad hade nått en av 
de högsta tjänsterna inom universitet och kyrka.

Vägen till den höga tjänsten hade varit lång och delvis kantad 
av problem. Efter hårda år som oavlönad docent fi ck Ekman 
dock varje termin från 1880 vikariat på någon av fakultetens 
professurer. Tidvis led han svårt av den magsjukdom han hade 
ådragit sig under de tidiga skolåren i Mariestad men kämpade 
vidare. Som vikarierande och ordinarie professor kom Ekman 
att under fl era årtionden handleda blivande präster i deras 
utbildning. Enligt fl era samtida bedömare, t ex Einar Billing, 
hade Ekman ett mycket stort anseende som professor. Han 
var den förste som inom den teologiska fakulteten införde 
tidens pedagogiska nyhet, seminarieövningar. Ibland visade 
han god förmåga att skaffa skickliga medarbetare, detta gärna 
efter att ha samrått med andra. Det var genom en insats av 
Ekman som en annan sedermera berömd västgöte drogs till 
Uppsala - psalmdiktaren och blivande biskopen J A Eklund. 
Ekman behövde en docent i apologetik, skrev år 1895 fl era 
brev till Eklund och föreslog att denne, då komminister i 
Väne Åsaka, skulle meritera sig för en sådan docentur genom 
att (inom ett år!) utarbeta en avhandling. Eklund skulle också 
med ganska stor säkerhet kunna få tjänsten som vice pastor i 
Uppsala domkyrkoförsamling. Efter viss tvekan gjorde Eklund 
som Ekman föreslagit och kom att därmed inleda sin kända 
karriär inom kyrkan.

J A Ekman - biskop och snart ärkebiskop

Liksom fl era andra av tidens teologiprofessorer blev J A Ek-
man aktuell vid biskopsval. Första gången detta hände var år 
1894 i Skara stift, ett val som skildrats av Karl-Erik Lundberg 
i Skara Gille år 1975. Ekmans namn fördes fram inför valet 
men han kom inte på förslagsrum. Flera av de präster som 
deltog i förvalsdebatten ansåg att han på grund av sin tidigare 
anknytning till den s k bibelteologien inte var renlärig, en 
missuppfattning enligt Lundberg. 

I början av år 1898 utnämndes biskopen i Västerås Gottfrid 
Billing till biskop i Lund och i Västerås stift inleddes en debatt 
om efterträdare.  J A Ekman kom tidigt på tal. Utan att gå när-
mare in på debatten kan jag konstatera att den bild som där gavs 
av Ekman är mycket typisk för hur också fl era andra samtida 
skildrat honom. Alla var ense om hans stora kvalifi kationer som 
teolog, forskare och universitetslärare liksom om hans varma 
kristliga sinnelag. Många blivande väljare tvekade dock inför 
andra drag av Ekmans personlighet. Han bedömdes vara alltför 
tillbakadragen, ödmjuk på gränsen till självutplåning och så 
anspråkslös att han skulle få svårt att verka som stiftschef. Vid 
valet fi ck J A Ekman dock andra förslagsrum, var den mest 
kvalifi cerade och utnämndes i augusti 1898 till biskop i Västerås 
stift. Det visade sig snart att de som tvekat om Ekman fi ck fel. 
Han anses ha lyckats mycket bra som stiftschef - men tiden i 
Västerås skulle bli oväntat kort. 

I februari 1900 avled ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg 
efter 30 år på denna post. Efter Sundbergs jordfästning - som 

Ekman förrättade - utspelade sig en mycket märklig offentlig 
debatt inför kommande ärkebiskopsval. Till mångas över-
raskning framfördes J A Ekman tidigt som en stark kandidat 
till tjänsten. Ledande och mest framträdande bland landets 
biskopar och betraktad som given till ärkebiskopstjänsten var 
Gottfrid Billing i Lund, tillika också överhovpredikant med 
stort infl ytande hos konung Oskar II. Stor osäkerhet rådde dock 
huruvida Billing ville åtaga sig tjänsten, och själv uttalade han 
sig inte offentligt om detta men lät sig ändå uppföras på förslag.  
J A Ekman vann riksvalet (domkapitlens och de teologiska 
fakulteternas röster)  med Billing på andra förslagsrum  och 
biskopen i Växjö N J O H Lindström på tredje. Ekman vann 
också valet inom ärkestiftet medan de båda andra där inte 
alls fi ck förslagsrum. Billing stod alltså på förslag och kunde 
utnämnas, men han bedrev ett märkligt spel bakom kulisserna 
och hade i tysthet fått konungens medgivande att inte behöva 
bli utnämnd (jag har skildrat detta val och dess förhistoria i 
Kyrkohistorisk Årsskrift 1997). J A Ekman utnämndes till ärkebi-
skop den 29 juni 1900 och tillträdde den 31 januari 1901.

I brev under förvalsdebatten skrev Gottfrid Billing till en 
vän  att ett skäl att rösta på Ekman var att denne var ytterst 
försiktig, vilket Billing alltså såg som positivt. Billing fi ck både 
rätt och fel, skall vi snart se. J A Ekman själv våndades starkt 
inför utnämningarna till såväl biskop som ärkebiskop, framgår 
det klart av personliga brev han skrev till vänner. Utnämnd till 
biskop i Västerås skrev han till en vän att han kanske borde ha 
avsagt sig före valet, särskilt som han insåg att han saknade en 
del egenskaper som krävs av en biskop. Nu måste han lita på 
Guds försyn. När Ekman stod på förslagsrum till ärkebiskop 
vädjade han i brev till Gottfrid Billing att denne - som ju 
också stod på förslag - skulle åtaga sig tjänsten. Om sig själv 
skrev han några ord som visar på de känslor han hyste: ”Icke 
skall en planta, som är danad och fostrad för lugnet, planteras 
om på den stormiga höjden.” Billing hade tidigare sagt till Ek-
man att denne borde ta för sig med ord och infl ytande men 
det ansåg Ekman sig inte ha förmåga att göra  - och så  skrev 
han några ord som åtminstone delvis förklarar hur han kom 
att verka som rikets högsta kyrkoledare: ”Att fi nna mig för 
ögonblicket och hava blick och omdöme snabbt kan jag icke. 
I debatt kan jag icke reda mig.”  Denna självsyn måste ha lett 
Ekman att (också i fortsättningen) i många fall agera som han 
gjorde.  Att företräda kyrkan i offentliga debatter överlät han 
i stort sett  åt andra; likaså lät han andra sköta kyrkopolitiken.   
I samma brev skrev Ekman att han vågade räkna med Billings 
stöd, om han blev utnämnd. Sådant stöd fi ck han också - och 
tog emot det utan att hindras av prestigehänsyn. Innan jag går 
in på Ekmans verksamhet som ärkebiskop i rikssammanhang  
skall jag ge några exempel på hur han arbetade som stiftschef 
i ärkestiftet.

J A Ekmans arbete i ärkestiftet  - några särdrag

Redan från början såg Ekman det som viktigt att stärka kon-
takterna mellan stiftsledning och församlingar i ärkestiftet, 
inte minst genom visitationer. Sundberg hade med åren och 
med stigande ålder ägnat allt mindre tid åt visitationer och ett 
mycket stort antal församlingar hade inte visiterats på 30 år 
eller mer. Ekman valde gärna att resa till sådana. Att förrätta 
visitation var biskopens exklusiva uppgift, men med tiden insåg 
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Ekman att han inte skulle hinna eller orka visitera så många 
församlingar han ville. Då tog han till en ovanlig åtgärd, mot 
kyrkolagens bestämmelser: han engagerade några av profes-
sorerna i domkapitlet att göra visitationer med status som 
biskopsvisitationer. Från år 1907 angav han i DK-cirkulär i 
januari  vilka visitationer han själv skulle genomföra under 
året och vilka någon av professorerna/domkapitelledamöterna  
skulle göra. Under åren som ärkebiskop genomförde Ekman 
själv 88 biskopsvisitationer medan 24 gjordes av andra DK-
ledamöter, sammanlagt under 13 år 112 visitationer. Sundberg 
genomförde 114 visitationer under 30 år.

Ekman visiterade efter samma mönster som han hade sett 
Billing göra i Västerås stift: han reste ensam utan notarie och 
skrev själv protokollen. Några drag kan urskiljas. Som inled-
ning till visitationen hade han alltid kallat socknens lärare att 
med sin klass komma till kyrkan för att där förhöra eleverna 
i kristendomskunskap. När Ekman hört på en stund tog han 
själv över förhöret och sökte få eleverna att förstå i stället 
för att rabbla utantill, gjorde det med mjuk hand. Varje lärare 
kunde efteråt, i det utsända visitationsprotokollet, läsa Ekmans 
bedömning och råd till förbättrad undervisning. Ekman ar-
betade effektivt under visitationerna. När en visiterande biskop 
vid denna tid upptäckt förhållanden som behövde förbättras 
föreskrev han vanligen vad som senare skulle åtgärdas (vilket 
krävde nya sammanträden). Ekman sökte alltid att vid sittande 
bord få kyrkorådet att besluta om de åtgärder han önskade se 
genomförda, sådant som var möjligt att besluta utan större 
ekonomiska konsekvenser. Vissa beslut som Ekman ville att hela 
församlingen skulle ställa sig bakom fi ck han ibland den avslu-
tande visitationsstämman att fatta. Om diakonissa inte fanns 
anställd vädjade han alltid till församlingen att söka anställa 
sådan, eftersom behoven av sociala insatser överallt var stora. 
Trots den i tiden rådande rädslan för separatism uppmanade 
han ofta till lekmannaledda andaktsstunder på söndagar i i 
skolor i avlägsna byar.  I samtida protokoll från visitationer 
av t ex Sundberg eller Billing fi nner man inte sällan en viss 
formulering: ”…bestraffade visitator församlingsborna för att 
de dåligt besökte söndagens gudstjänster“. Ekman bestraffade 
aldrig. Han kunde uttrycka sorg över att gudstjänster ibland 
var dåligt besökta men i stället för att straffa sökte han lugnt 
visa vad det kunde betyda för enskilda människor att deltaga i 
gudstjänster och gärna delta aktivt i bön och psalmsång. Om 
kyrkokör inte fanns uppmanade han alltid församlingen att 
söka starta en sådan.

 
J A Ekman kallade till det första Biskopsmötet

En av J A Ekmans bestående insatser för Svenska kyrkan var 
att kalla till det första egentliga Biskopsmötet, att starta detta 
forum för biskoparnas gemensamma angelägenheter (och 
kyrkans). Under 1890-talet hade fl era framfört önskemål om 
särskilda samlingar för landets biskopar. Ärkebiskop Sundberg 
hade tillfrågats men vågade inte utan hade ansett saken som 
omöjlig eftersom ingenting fanns föreskrivet om något sådant 
i kyrkolag och förordningar.  Men ”den försiktige Ekman” 
vågade. När fl era av landets biskopar år 1901 var samlade till 
ett stort lutherskt möte i Lund tog några av dem upp saken 
med Ekman, som något senare kallade biskoparna till ett första 
möte i  Uppsala år 1902. Biskopsmötet har ju blivit en viktig 

institution inom kyrkan. Även om idén inte var Ekmans är 
Biskopsmötet ändå från början starkt knutet till hans namn. 
Själv kom han att leda ytterligare tre Biskopsmöten under sin 
tid som ärkebiskop. För att planera och genomföra dessa tog 
han gärna hjälp av Gottfrid Billing.

Ekman och Kyrkomötet

När Ekman som självskriven ordförande år 1903 skulle leda 
sitt första Kyrkomöte kom detta att vålla honom stora prob-
lem. Han hade ingen erfarenhet av att leda större möten eller 
av sådana sammanträdes- och beslutsformer som kyrkomötet 
använde, liknande riksdagens. I sina i tryck utgivna minnen 
berättar Gottfrid Billing om detta. Billing, som tidigare hade 
fungerat som vice ordförande, hade för säkerhets skull gjort 
upp mötesordning och förslag till ledamöter av utskotten, 
vilket Ekman tacksamt tog emot. Enligt Billing rådde till att 
börja med missnöje med Ekmans sätt att leda förhandlingarna 
men Billing satt bredvid Ekman och hjälpte denne till rätta. 
Så småningom löpte det hela bättre och missnöjet försvann. 
Efter avslutat möte ordnade ledamöterna traditionellt en mid-
dag för ordföranden och avtackade denne. Ekman var snabb 
att svara: ”Tacka inte mig. Tacka den som suttit bredvid och 
viskat vad jag skulle göra”. Billing säger sig aldrig ha upplevt 
att någon ledande person så prestigelöst tog emot hjälp som 
Ekman gjorde. Följande två kyrkomöten tog Ekman lätt på 
- eller orkade inte. Utan att i förväg ha avsagt sig ledde han 
bara delvis 1908 års kyrkomöte och överlät det mesta på Bill-
ing. Vid detta möte antogs ett förslag från biskopen i Västerås, 
Nils Lövgren, om att inrätta det som senare kom att få namnet 
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse. Mötet kunde dock inte enas 
om namn och riktlinjer för den nya organisationen utan up-
pdrog åt ärkebiskopen uppgiften att samla och ena ett antal 
olika organ och personer inför 1909 års kyrkomöte. Även 
om Ekman öppnade detta möte överlät han helt åt Billing 
att leda resten av det. Ekman deltog egentligen bara då frågan 
om Diakonistyrelsen skulle behandlas. Han hade lyckats ena 
de olika intressenterna  kring  ett förslag och argumenterade 
själv för detta under den debatt som uppstod. Ekmans förslag 
godtogs. Billing synes inte ha haft något emot att själv få leda 
och dominera de nämnda årens kyrkomöte liksom också mötet 
1910 -  medveten om sin förmåga och starka ställning.

Missionen växer under Ekmans ärkebiskopsår; Diakonisty-
relsen tillkommer 

Enligt missionsforskningen inleddes ett nytt och mer aktivt 
skede för missionen inom Svenska kyrkan i och med J A 
Ekmans tillträde som ärkebiskop och ordförande i Svenska 
Kyrkans Missionsstyrelse. Något kanske det berodde på arbets-
formerna i Missionsstyrelsen. Missionsdirektor Gunnar Brun-
din, som skildrat styrelsens historia, skriver att A N  Sund-
berg ledde styrelsens möten myndigt och ämbetsmannaaktigt 
och förhandlingarna skulle gå snabbt. Ett stort antal ärenden 
och förslag som sekretariatet utarbetat till styrelsens möten 
avvisade Sundberg utan debatt, om han var tveksam, andra 
bordlades men kom inte alltid tillbaka. Ekman arbetade på ett 
annat sätt. Han gav varje ärende den tid som behövdes och 
ledde mötena på ett ödmjukt och lugnt sätt. Även om han 
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inte var någon drivande och initiativrik ordförande ökade 
antalet missionsprojekt stort under hans tid: medarbetarna 
fi ck större möjlighet att driva sina idéer. Möjligheterna blev 
större också genom att gåvorna till Svenska kyrkans missionen 
och Missionsstyrelsen ökade.  Under sina visitationer talade 
Ekman alltid varmt för missionen och försökte sprida goda 
insamlingsidéer han upptäckt. 

Ordförandeskapet i den nya Diakonistyrelsen hörde knap-
past till de uppgifter Ekman skattade högst, men också här 
arbetade han på samma sätt som i Missionsstyrelsen. Han 
skaffade från början en god ledare och goda medarbetare till 
Diakonistyrelsen och såg till att de fi ck förverkliga sina idéer 
- uppgiften var främst att ge stöd åt församlingarnas frivil-
ligarbete. Diakonistyrelsen kom snart att betyda mycket för 
församlingsarbetet i landet. 

Ekman, EFS och kontroversiella kapellinvigningar

Separatismen var som nämnts ett problem för Svenska kyrkan 
årtiondena omkring 1900. EFS var fast förankrat som en or-
ganisation inom Svenska kyrkan men ändå fanns där medlem-
mar som talade för att bilda en fristående kyrka. Ett exempel på 
hur Ekman bidrog till att stärka gemenskapen mellan Svenska 
kyrkan och EFS är att han första adventssöndagen 1908 in-
vigde utbildningsanstalten Johannelunds kapell i Bromma för 
fi rande av gudstjänst och nattvard inom ramen för Svenska 
kyrkan. Av olika skäl hade fl era försök att få detta kapell invigt 
strandat men när Ekman fi ck en förfrågan lovade han förrätta 
invigningen. Det var kontroversiellt också på grund av kapel-
lets läge. Inför invigningen skrevs ett avtal om att ett visst antal 
högmässogudstjänster och nattvardsgudstjänster årligen skulle 
ordnas i detta kapell enligt Svenska kyrkans ordning och le-
das av Johannelunds prästvigde föreståndare eller annan präst 
i Svenska kyrkan. I sin årsberättelse samma år framhöll EFS 
styrelse att det efter nämnda kapellinvigning var fullt klarlagt 
att alla medlemmar i EFS nu kunde och skulle fi ra nattvard 
som medlemmar i Svenska kyrkan och inte som separatister 
som brutit med kyrkoordningen.

 Ett annat exempel på hur Ekman vågade vidta åtgärder 
som kunde anses som kontroversiella i förhållande till gällande 
förordningar var hans invigning av Djursholms kapell. Detta 
hade byggts på initiativ av psalmdiktaren och skolmannen Na-
thanael Beskow och var beläget inom Danderyds församling. 
Att på privat initiativ bygga ett kapell när det redan fanns en 
kyrka i församlingen - om än på visst avstånd - var känsligt. 
Framstötar hade tidigare gjorts om invigning av kapellet för 
gudstjänster inom Svenska kyrkan men inte beviljats. Ekman 
insåg värdet av ett kapell i denna del av bygden och åtog sig 
invigningen. Kapellet har haft och har fortfarande stor be-
tydelse församling och kyrka.

Möte med anglikanska kyrkan 

En insats på det internationella planet gjorde Ekman genom 
att år 1909 i Uppsala ordna ett möte med representanter för 
Svenska kyrkan och den engelska anglikanska kyrkan. Den 
engelska kyrkan hade på 1890 - talet sänt en hög representant 
till Uppsala för att söka intressera ärkebiskop Sundberg för ett 
sådant möte men besöket hade inte anmälts i förväg, Sundberg 

ansåg sig inte ha tid att ta emot gästen och gjorde själv inget 
mer åt saken. År 1908 fi ck Ekman ett brev från den engelska 
kyrkan med önskemål om ett möte. Ekman som redan från 
början som ärkebiskop anlitat Nathan Söderblom som råd-
givare i internationella frågor tog upp saken med denne och 
fi ck uppmaningen att ge ett positivt svar. Han inbjöd då den 
anglikanska kyrkan att sända representanter till ett möte i Upp-
sala 1909. Offi ciellt ledde Ekman mötet men - som vanligt 
utan prestige -  överlät han åt medarbetare att i praktiken sköta 
de dagliga förhandlingarna. Han hade valt den språkkunnige 
biskopen i Kalmar H W Tottie att tillsammans med Söderblom 
sköta detta. Engelsmännen var efter mötet mycket nöjda med 
mötet. Efter mötet tillsatte Ekman en ”stående kommitté” för 
fortsatta kontakter. 

Ekman  och Allmänna Kyrkliga Mötet

År 1907 ställde sig Ekman bakom en helt ny kontaktverksam-
het inom Svenska kyrkan, Allmänna Kyrkliga Mötet. Avsikten 
med detta var att kyrkans ledning och präster under ett årligt 
möte skulle få tillfälle att samtala med intresserade lekmän 
om aktuella kyrkliga frågor.  Idén till mötet hade kommit 
upp inom Missionsstyrelsen och tanken var först att det skulle 
ägnas åt helt missionen men snart kom man fram till att ingen 
sådan begränsning skulle ske. En kommitté med Ekman som 
ordförande inbjöd till ett första möte i Stockholm 1908. I sitt 
öppningstal framhöll han att detta var en mötesform som en 
ny tid behövde - men han underströk starkt att det inte skulle 
ordnas av någon förening eller annan ny organisation utan 
drivas helt inom ramen för Svenska kyrkans ordinarie arbete. 
Det var första gången kyrkan ordnade ett sådant riksmöte öp-
pet för lekmän utan begränsning och det allmänna intresset 
för mötet växte snabbt.  Nästa möte hölls i Skara år 1909 och 
samlade 1600 deltagare. Ärkebiskop Ekman öppnade mötet. 
Biskop Hjalmar Danell, som ivrigt hade verkat för idén om ett 
årligt möte, höll föredrag liksom också biskop J A Eklund  och 
Manfred Björkqvist, ungkyrklighetens ledare. Det Allmänna 
Kyrkliga Mötet ordnades därefter årligen till år 1973.

J A Ekman avled den 30 november 1913 på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Han hade då vårdats några dagar där och 
förgäves opererats i ett försök att bota  den magsjukdom han 
lidit av sedan de tidiga skolåren.

Evert Sverkman

Vem var den verklige Arn? 
Vilka kloster fanns i Västergötland 
under medeltiden? Vad innehåller 
Skaramissalet - Sveriges äldsta bok? 
Hur användes Avlatsbrev under medeltiden?
Vilka blankvapen finns i våra kyrkor och 
vad är ett Huvudbaner?

Svaret på frågorna kan du finna bland böcker i 
Skara stiftshistoriska sällskaps bokutgivning

Böcker om medeltiden

www.skarastiftshistoriska.nu
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Årsmötet för Skara Stiftshistoriska sällskap den 7 april hölls 
denna gång i den vackra Varnhemsgården. Ett 75-tal av våra 
medlemmar hade valt att tillsluta denna gång, och de kom 
både från när och fjärran. Kanske var det platsen som lockade, 
kanske föredragshållarna, eller varför inte ämnet i sig: Jesper 
Swedberg. 

Vid årsmötet presenterades sällskapets senaste tillskott i 
bokutgivningen:  Jesper Swedberg – en antologi. Många passade 
på tillfället att införskaffa boken, som berör såväl biskopens 
teologi, som hand boktryckeriverksamhet, hans ordbok och 
vapen, bland mycket annat. Boken inleds med en biografi  
över biskopens liv. 

Markus Hagberg, tillika styrelsemedlem i sällskapet inledde 
årsmötesdagen med andakt i Varnhems kyrka. Naturligtvis 
fi ck den av Swedberg älskade psalmversen fi nnas med: Herre, 
signe du och råde Sv Ps. 77:5 

Den för dagen nye hedersledamoten i sällskapet, Karl-
Erik Tysk, kyrkoherde från Ovansjö, tog därefter vid med att 
presentera Jesper Swedberg, genom att göra en djupdykning 
i Swedbergs teologi. Gören, gören, gören! Ja, så inledde Tysk sitt 
anförande som han hade rubricerat Tron utan gärningar är död 
en central tanke i Jesper Swedbergs teologi. Han belyste bl. a hur 
dopet var för Swedberg det grundläggande, och hur orden, som 
vi vanligen hämtar ur vigselaktens liturgi:  Vad Gud har fogat 
samman, får människan inte skilja åt, ja, dessa ord handlade för 
Swedberg om dopet! Genom dopet, poängterade Swedberg, 
får vi del av Kristi liv, såväl hans lidande och död, som hans 
uppståndelse och himmelsfärd. Gärningarnas betydelse följer 
därför naturligt av det som händer i dopet. Handlingarna 
förutsätter tron, och tron förutsätter handlingarna. Och att tro 
innebär att bli delaktig av Kristi rättfärdighet men inte bara 
som en yttre rättfärdighet, utan också som en inre, en Unio 
Mystica. Tron och kärleken har Gud alltså fogat samman i 
människan, de måste därför förbli tillsammans, genom att vi 
tror på Gud och älskar varann. 

Efter detta inledande föredag, blev det så dags för Fil. dr. Lars 
Holm, Lund, att tala om Jesper Swedbergs Swensk Ordabok 

som kommer att utges nu i höst, av Stiftelsen för utgivning av 
Skaramissalet. Holm berättade bl. a hur han hade identifi erat 
fem avskrifter av ordaboken. Den första, från Skara skrevs 
mellan åren 1720-22. Den sista, av vilken bara fragment 
återstår fi nns nu i Linköpings stifts- och landsbibliotek, och 
dateras ett tio-tal år senare. Det mest kompletta fi nns i Uppsala 
och det är denna handskrift som kommer att ligga till grund 
för den kommande utgåvan.

Holm berättade att bl.a. att 47 % av orden går att återfi nna 
i Bibeln, hur Swedberg gör hänvisningar mellan orden, och 
hur han inte skiljer mellan ”fula” ord, och andra ord. Med ett 
genuint intresse för ord, fi nns det helt enkelt inga som är fula! 
Trots att Jesper Swedberg hade passerat de 50 när han kom till 
Västergötland kände han sig som en västgöte, och västgötska 
ord kom därför också att ingå i hans ordbok. 

Efter lunch blev det årsmöte och på samtliga poster blev det 
omval: Till ordförande omvaldes Johnny Hagberg, Järpås; vice 
ordförande: Lena Maria Olsson, Borås; sekreterare: Lennart 
Nordqvist, Borås; kassaförvaltare: Margareta Jansson, Skara. 
Till övriga ledamöter i styrelsen omvaldes: Nils Hjertén, 
Vänersborg samt Lisbeth Sjöberg, Karlsborg. Till ersättare 
omvaldes Bengt Fåglefeldt, Vara; Bengt P. Gustafsson, Skara 
och Markus Hagberg, Skara. Hedersordföranden Lennart 
Franck deltar också av hävd i styrelsens arbete. 

Styrelsen meddelade därefter årsmötet att man till nya 
hedersledamöter utsett professor Bertil Nilsson, Lund, och 
kyrkoherde Karl-Erik Tysk, Ovansjö, vilken fi ck mottaga sitt 
diplom med utmärkelsen under applåder från de närvarande. 

Dagens sista föredag hölls av professor Eva Haettner 
Aurelius, som talade om Swedbergs Levernesbeskrivning som 
självbiografi . Swedberg gjorde ändringar och tillägg hela tiden, 
vilket gör att man kan ifrågasätta hans Levernesbeskrivning 
som varande en självbiografi . En självbiografi , påpekade 
Aurelius, är skriven från en bestämd punkt i tillvaron, med 
ämnet: Hur jag blev den jag är. Swedberg tycks ha skrivit 
från en annan utgångspunkt, som om han var rädd att 
han och hans minne skulle begravas samtidigt. Han skrev 
därför tre exemplar av boken, ett exemplar till varje barn. 
Hans förhoppning var att den skulle så småningom tryckas 
och överlämnas till universitetsbiblioteket i Uppsala. Tre 
syften fi nner vi i Svedbergs levnadsbeskrivning: den skulle 
vara en vägledning för hans barn, i deras liv, genom den 
skulle de minnas pappans verk, den skulle också vara en 
påminnelse om Guds stora välgärningar. Eftersom Swedberg 
levnadsbeskrivning i mångt och mycket handlar om de 
strider han varit med om, inte minst striden om psalmboken, 
menade professorn att den också skulle kunna läsas som ett 
försvarstal, i stil med Augustinus Confessiones eller Agneta 
Horns självbiografi . Självbiografi , memoarer eller försvarstal? 
Ja, diskussionen fortgick, in i dagens sista självande minut av 
det välbesökta årsmötet! 

Väl mött igen nästa år!  
                                                                                  

                                  Lena Maria Olsson

Årsmöte och seminarium
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1495 trycktes i Vadstena klostertryckeri en liten bönbok 
kallad Horae de Domina… Vår Frus Tider. Det var en tidegärd 
för Jungfru Maria och den kom att bli klostertryckeriets enda 
tryckta bok. Efter ett halvår brann tryckeriet och av dess 
produktion har endast ett enda exemplar bevarats till våra dagar. 
Denna bok fi nns idag på Uppsala universitetsbibliotek. På en 
av bokens försättssidor står en anteckning om att den skulle 
användas i kyrkorna i Linköpings och Skara stift. Anledningen 
till detta står förmodligen att fi nna i Skarabiskopen Brynolf 
Gerlaksson som hade goda kontakter med Vadstena kloster.

Skara stiftshistoriska sällskap har nu låtit trycka ett faksimil 
av denna sällsynta bok vartill även är fogade uppsatser om 
bönboken samt latinsk transkription och översättning till 
svenska. Artikelförfattare är Ingela Hedström som skriver om 
Bönbokstraditionen, Fredrik Vahlquist om Klostertryckeriets 
historia och Alf Härdelin om Kristus och hans moder i 
birgittinskt andaktsliv. Håkan Hallberg och Gösta Hedegård 
står för de latinska översättningarna. Redaktör för utgåvan 
är sällskapets ordförande Johnny Hagberg. Den 22 april 
överlämnade han ett numrerat exemplar av boken under ett 
besök i Vatikanbiblioteket till dess prefekt monsignore Cesare 
Pasini. Likaså mottog högsta chefen för biblioteket, kardinal 
Rafaele Farina ett exemplar. Även Generalabbedissan för 
Birgittinorden Moder Tekla mottog under högtidliga former 
ett numrerat exemplar av bönboken, och Johnny Hagberg 
betonade i sitt tal vid överlämnandet samhörigheten mellan 
Vadstena, Heliga Birgitta och Birgittinorden. Tillsammans 
med Johnny Hagberg deltog även ambassadören vid den 
Heliga Stolen, tillika ny medlem i vårt sällskap, Fredrik 
Vahlquist, vid de offi ciella arrangemangen. Fredrik Vahlquist 
är också tillsammans med Johnny Hagberg initiativtagare till 

Unik bönbok överlämnad till Vatikanbiblioteket

bokens framtagande.
På bilden syns från vänster Johnny Hagberg, Moder Tekla och 
ambassadör Fredrik Vahlquist 

Tal vid överlämnandet av Vår Frus Tider till Vatikan-
biblioteket

Monsignore Pasini

As Chairman of Skara stiftshistoriska sällskap, The Society of 
the History of the Diocese of Skara, I am proud to be able 
personally to hand over to the Vatican Library the reprint of 
the Horae de Domina, the oldest printed prayer book that ex-
ists in Sweden. The original manuscript belongs to the library 
of Uppsala University. The original was printed in Vadstena 
– the Holy city of Saint Bridged – 1495 for the Dioceses of 
Linköping and Skara.  

Our work to present a reprint of the Horae de Domina 
together with detailed scientifi c comments have lasted for 
several years. The contents of the Horae de Domina will re-
mind us of the central position of Virgin Mary in history and 
contemporary times. 

The volume which I today present to the Vatican Library is 
the second volume in a series of liturgical volumes that will be 
reprinted in facsimile. It is my sincere hope that also the sub-
sequent volumes will fi nd their way to the Vatican Library. 

We are very proud that You as head of the Vatican Library has 
received us today. With these words I am honoured to hand 
over this gift from our Society to the Vatican Library.
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Äldre littografi  av Västerås domkyrka

De stiftshistoriska sällskapen brukar varje år samlas till sym-
posium. I år var det 22: a gången och Västerås stift hade bjudit 
in till möte i stiftsstaden den 1 och 2 april. Samlingarna hölls 
i Rudbeckiussalen alldeles i närheten av domkyrkan. Alla stift 
var representerade utom Luleå. Men å andra sidan kommer 
nästa års symposium att hållas just där.

Stiftets avgående biskop Claes-Bertil Ytterberg hälsade väl-
kommen och han var med vid alla samlingarna och stod också 
för mässan i domkyrkan den andra dagen. Den första dagen 
höll biskopen ett föredrag över ämnet ”Förändringens vindar. 
Västerås stift 1958-2008.”  Det som hänt i Västerås stift är inte 
annorlunda än det som hänt i andra stift. Andelen av dem som 
tillhör Svenska kyrkan har minskat från 97,5 % 1960 till 81,8 % 
2006. Antalet konfi rmander har samma period sjunkit från 84,5 
% till 59,3 %. För andra kyrkliga handlingar är utvecklingen 
likartad. I de gamla bruksorterna i Västmanland har kyrkans 
marginalisering i viss mån brutits. I Dalarna håller man på sitt 
och det är svårt att ändra på det man är van vid. Där säger man: 
”så har vi alltid gjort, eller så har vi aldrig gjort”.

Biskopen tog fram några präster som betytt mycket i stiftet 
under den här perioden. En av dessa var Rune Klingert som 
bröt ny mark i bruksorten Surahammar. Biskopen deklarerade 
klart att det var Klingert som fi ck honom att läsa teologi och bli 
präst. Einar Billings svärson kyrkoherde Erik Wallgren i Arboga 
och stiftsadjunkten Nils-Hugo Ahlstedt i Rättvik har också 
haft stort infl ytande i Västerås stift.  Stiftsgården i Rättvik och 
S:t Davidsgården där har varit och är viktiga samlingsplatser 
för många olika grupper inom och utom stiftet.  Biskopen 
avslutade sitt föredrag med en balanserad optimistisk ton. Inför 
framtiden ville han ge en ”kärv men realistisk verklighetsbe-
dömning med en djup tilltro till det evangelium som vår kyrka 

är satt att förvalta”.
Därefter var det dags för TD Urban Claesson, lektor vid 

högskolan i Dalarna, att tala. Hans ämne var ”Einar Billings 
folkkyrka och dagens, Analys och jämförelse”.  Billings folk-
kyrka var starkt teologiskt motiverad med parollen ”Syndernas 
förlåtelse till Sveriges folk” Här fanns också biskop J A Eklunds 
vision om den lokala församlingen med sockenkyrkan som 
centralpunkt för folkkyrkan.

Mot detta ställde Claesson den demokratiska folkyrkotan-
ken med Arvikaprosten Harald Hallén, ecklesiastikministern 
Arthur Engberg och chefredaktören för Dalademokraten 
Arndt Johansson som idégivare.  Claesson framhöll att det är 
två ”folkyrkosyner” som är svåra att förena.

Kontraktsadjunkt Susann Senter hade till uppgift att tala 
om ”Kvinnliga präster i Västerås stift 1958-2008” Den första 
prästvigningen av en kvinna gjordes av biskop Sven Silén 1975. 
Nu är 40 % av prästerna i Västerås stift kvinnor. Sedan 2000 
har 15 män och 39 kvinnor vigts till präster vi Västerås stift. 
Hon visade på hur stiftet på olika sätt påverkats av det ökande 
antalet kvinnliga präster.

Irene Jansson från Rättvik, 82 år, har skrivit en bok om 
”Rättviksfolk. Livsöden 1764-1864.” Prästerna i socknarna 
runt Siljan skrev utförliga personalier om sina församlingsbor. 
Dessa lästes upp i samband med begravningarna. Hon gick 
igenom fl era intressanta livsöden av de 134 som fi nns återgivna 
i hennes bok.

Andra dagen inleddes med rundvandring i domkyrkan. Där-
efter fi rades mässa med biskopen som celebrant. Ett föredrag 
återstod och för detta stod FD Björn Ryman ”Stiftschefer i 
Västerås från 1600-tal till 1900-tal”.  Han uppehöll sig först vid 
Johan Kalsenius, biskop1735-50.  Kalsenius tog starkt avstånd 
från separatistiska rörelser, som han liksom övriga biskopar 
menade undergrävde statens och kyrkans grundvalar. I det 
gamla prästeståndet hade biskoparna en viktig funktion och 
där avgjordes många teologiska frågor.

Den andra biskopen som Ryman tog upp var John Cullberg, 
prästson från Göteborgs stift och biskop 1940-62. Han var en 
grundlärd man med både teologie och fi losofi e doktorsgrad. 
Cullberg var kristen humanist och verksam både nationellt 
och internationellt.  Genom sin internationella verksamhet 
var han bl. a. med om att påverka FN: s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna,

Som vanligt fi ck representanter för de olika stiftshistoriska 
sällskapen redogöra för sin verksamhet under det gånga året. 
Utan att vi behöver förhäva oss kan man säga att Skara stifts-
historiska sällskap står för den största bokutgivningen och 
den största medlemskadern. Frågan ställdes till oss: ”Hur bär 
ni er åt?” 

Moderatorn, f domprosten i Karlstad, Harry Nyberg, som 
hållit i många av trådarna hälsade välkommen till nästa års 
symposium som alltså skall hållas i Luleå.

Vårt stiftshistoriska sällskap representerades av Bengt Fågle-
felt, Lennart Nordquist och Nils Hjertén.

Nils Hjertén

Ett intressant och givande stiftshistoriskt symposium i Västerås
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Snart utkommer en avhandling från Etnologiska inst. vid 
Göteborgs universitet. Författare är en av vårt sällskaps 
nya medlemmar Ritwa Herjulfsdotter. Hon berättar här 
själv om sitt arbete.  

Avhandlingen handlar bl.a. om olika synsätt på hur kristen 
liturgi fi ck nyttjas. Jag har studerat en grupp boteformler 
(folkliga böner, signelser etc.) som uppges ha lästs mot 
ormbett. I huvudparten av dessa boteformler utgör jung-
fru Maria en betydelsebärande gestalt. Ofta avslutas de 
med den Heliga Treenigheten. De (mest kvinnor) som 
läst formlerna beskriver sig själva som djupt troende. 
Men kyrkan har på olika sätt försökt stävja detta bruk av 
folklig fromhet.

Mitt material är hämtat ur de svenska traditionsarkiven 
och insamlat under slutet av 1800-talet - 1900-talets 
första årtionden. Flertalet boteformler har innan de 
insamlades traderats muntligt. De har utgjort en del av
kvinnors bruk och tillvägagångssätt vid botandet av en 
rad olika sjukdomar och kroppsliga tillstånd, inte enbart 
huggormsbett som man tidigare antagit. Uttrycket att 
vara ormstungen har exempelvis i Västergötland använts 
om en gravid kvinna. Jag har analyserat de återkommande 
motiven i boteformlerna som leder i en bestämd riktning. 
De återfi nns nämligen huvudsakligen i reproduktiva 
praktiker. Den folkliga jungfru Maria som åberopas i 
boteformlerna uppvisar fl era andra sidor än den bibliska. 
Hon uppges bl. a. förlusta sig i den gröna lunden, bete 
sig synnerligen aggressivt genom att slå ormen med 
nycklar och hon binder ormen etc. Ibland byts hon ut 
mot gestalten Eva. 

Den folkliga jungfru Maria och ormen, en studie av 
bondesamhällets boteformler

I boteformlerna förekommer också växtbenäm-
ningar och flera kvinnliga arbetssysslor och textila 
tekniker. Vi får genom att studera det här bortglömda 
källmaterialet nya kunskaper om bondesamhällets fö-
reställningsvärld och gestalters, växters och symbolers 
betydelse i folkreligiösa tillvägagångssätt i botande syfte.

Jesper Swedberg
– en antologi

Jesper Swedberg
– en antologi

Boken om Jesper 
Swedberg omfat-
tar 414 sid. och 
är rikt illustrerad.  
Beställningar sker 
hos Johnny Hag-
berg.  Pris 250:-

Vists kyrka, omgestaltad 
av Nordenskjöld 1940. 
Resultatet är en högst 
personlig blandning av 
klassicism och moder-
nism som kommit att 
kvarstå tämligen oför-
ändrad. Foto: författaren. 
208 sid. Pris 150:-

”Tills du återupprättat helgedomarna.” 
Kyrkorestaureringar i Västergötland 1920 – 1960.
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Det har sagts tidigare, men kan gott sägas igen: i och med 
1811 års handbok gick Svenska kyrkan in i en liturgisk stagna-
tionsperiod. Allmänt omvittnad är denna handboks torftighet 
och i många avseenden oliturgiska utgångspunkt. Slutet av 
1800-talet kom istället att präglas av ett stort mått av liturgiskt 
nytänkande; en vilja till förnyelse och ett sökande efter delvis 
andra principer för liturgins uppbyggnad.

Av dem som kom att bli aktiva i denna restauration, hade 
många fått sin inspiration från Tyskland och den tyska nyluth-
eranismen. Så var, som jag påpekat i en tidigare artikel i detta 
blad, fallet med sedermera biskopen i Strängnäs, Uddo Lech-
ard Ullman. Tankarna framträder tydligt i hans verk Liturgik 
I-II. Ullman kom i sin tur att inspirera många att tänka i de 
kategorier som han importerat från Tyskland. Intressant är, att 
Skara stift vid tiden ägde en prästman som självständigt tillägnat 
sig nyluteranismens liturgiska idéer, vilket vittnar om ett vaket 
intellekt och en stor beläsenhet.

Personen i fråga var Axel Fredrik Runstedt (1861-1933). 
Han föddes i Beateberg 1861 som son till en hemmansägare. 
Efter studier i Skövde och Skara, blev han student i Uppsala 
1883. Han prästvigdes i Skara domkyrka 1889. Därefter hade 
han missiv till Torsö, Bitterna, Hjälstad, Tived och Gökhem, 
innan han 1895 kunde bli komminister i just Gökhem (som 
han tillträdde 1898). 1902 blev han också kyrkoherde där 
(tillträdde 1903), en tjänst han innehade till sin pension 1931. 
Åren 1908-14 var han ledamot av psalmbokskommittén. 
1915 var han preses vid prästmötet i Skara och lade då fram 
prästmötesavhandlingen Om sedlig auktoritet, som behandlar au-
koritetsbegreppet ur ett fl ertal – tämligen abstrakta - aspekter. 

Han blev prost 1916 och teologie doktor 1917. 
I den mån Runstedt idag alls är ihågkommen torde det bero 

av hans bidrag till den nuvarande psalmboken, där han är repre-
senterad som textförfattare till tre psalmer, 324, 401 och 558. 
Mest kända är kanske Så skön en väg ej fi nns på jord…, och Herren 
är min herde god… (med musik av Gunnar Wennerberg).   

1893 gav Runstedt ut ett häfte, Om gradualpsalmen i Svenska 
kyrkans högmessa, som i fl era avseenden kan sägas vara ett inlägg 
i debatten kring hur Svenska kyrkans gudstjänst skulle se ut. 

Runstedts skrift har tre delar. I den första, som handlar 
om gudstjänsten i stort, utlägger han tydligt just det som var 
själva grundidén inom nylutheranismen, nämligen att den 
kristna gudstjänsten var – eller skulle vara – uppbyggt kring 
begreppsparen sacramentum och sacrifi cium, där det förra ut-
trycker Guds gåva till människan och det senare människans 
tack till Gud för samma gåva. Han skriver:

Det är just den ev. lutherska gudstjänstens förtjänst och 
egenart, att hon har i sin fullhet och rikedom både sakra-
mentum och sakrifi cium, och det är också en pröfvosten 
på hvarje luthersk messordning, i hvad mån hon låter 
dessa båda gudstjänstens faktorer komma till sin rätt. De 
få ej förblandas med hvarandra, utan skola klart framträda 
uti kulten. De skola stå i kausalitetsförhållande inbör-
des. Sakramentum skall vara det första och föregående, 
sakrifi cium det som följer efter. De skola således förhålla 
sig till hvarandra som grunden till följden, som roten 
till frukten, som den tändande gnistan från himmelen 
till elden, som förtär bränneoffret. 

Poängen är alltså, utöver själva begreppsparen, ordnings-
följden. Tacket kan följa först efter gåvans utskiftande. Ett 
undantag fi nns dock, enligt Runstedt, nämligen den form av 
sacrifi cium som den förberedande bönen utgör. Alltså de böner 
församlingen ber för att förbereda sig på mottagandet av gåvan. 
”En sådan bön föregår såväl gudstjänsten i hennes helhet som 
hennes vigtigaste hufvudmoment.” Vackert och uppbyggligt 
fortsätter Runstedt:

Efter veckans arbetsdagar har Gud kommit med sin 
nådegåfva, hvilodagen. Sabbatsmorgonens sol har gått 
upp, och församlingens rätta medlemmar hafva bedt om 
nåd att få gå i Guds hus på hans stora barmhertighet. 
Svaret har icke uteblifvit: klockorna hafva kallat dem 
tillsamman till helgedomen. Sålunda af Andens tillskyn-
delse sammankomna, tacka de Herren för hans godhet, 
att de få inträda i Hans gårdar, och bedja de om nåd 
att kunna fi ra en rätt gudstjänst. Denna tacksägelse och 
bön uttala de i ingångspsalmen. Sedan kommer Gud 
och möter församlingen under gudstjänstens förlopp 
på hufvudsakligen tre olika sätt: genom det omedelbara 
gudsordet i skriftläsningen, genom det i predikantens 
personlighet förmedlade ordet i predikan samt genom 
den andelekamliga reala meddelelsen i nattvarden. Att 
församlingen vid öfvergången till hvar ock en af dessa 
gudstjänstens afdelningar med en kort bön reder sig till 
att mottaga Herren, är helt naturligt.

A. F. Runstedt om gradualpsalmen
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Slutligen konstaterar Runstedt, att om man rätt har förstått 
förhållandet sacramentum – sacrifi cium, och låtit denna förståelse 
prägla liturgin, då kommer också sacramentum att utöva ”en 
dubbel verkan”, nämligen: 

En som föregår dess framträdande, i det att det vid sitt 
annalkande nedböjer församlingen i bön om ett rätt 
mottagande, och en som efterföljer, i det att församling-
en af det mottagna sakramentum fi nner sig uppfordrad 
till bekännelse, bön eller lof, allt efter som sakramentum 
framkallat behof af den ena eller det andra.

Runstedt menar, att denna följdordning är i grunden väsent-
lig. Det kan nämligen inte, enligt psykologins lagar såsom han 
uppfattar dem, vara rimligt att ett tack kommer före det att 
gåvan utskiftats. Denna grundsats präglar sedan hur Runstedt 
uppfattar hela gudstjänsten. Respektive moment måste så att 
säga gripa tillbaka på det föregående – och aldrig tvärt om. 
Bara så kan församlingens engagemang bli äkta och uttrycka 
en ”subjektiv sanning”.

Denna grundhållning bildar utgångspunkt för hur Runstedt 
sedan behandlar gradualpsalmens plats i gudstjänsten, vilket 
sker i skriftens andra del.

Först något om gradualpsalmens funktion i äldre tid. Den 
evangeliska psalmen har ganska lite med äldre tiders liturgiska 
musik att göra, enär det då knappast var fråga om någon för-
samlingssång i direkt mening. Vad som sjöngs i den romerska 
liturgin var av två slag. Först mässans partier, exempelvis Kyrie, 
Sanctus och Agnus Dei. Om dessa sjöngs, så gjordes det i regel 
av en kör. Sedan övrig sång, som inte utgjorde självständiga 
moment, utan i första hand ackompanjerade liturgiska för-
fl yttningar, exempelvis gradualpsalmen. Under denna psalm, 
som var en psaltarpsalm, förfl yttade sig den som skulle läsa 
evangeliet. Vid de stora liturgierna, exempelvis i katedralerna, 
innebar detta att man förfl yttade sig upp för kortrapporna. I 
vanliga församlingskyrkor torde prästen före evangeliet ha läst 
gradualpsalmen själv.  

Den evangeliska psalmsången inför härvidlag ett annat 
synsätt, där sången mer skall ses i ljuset av en dogmatisk kun-
skapsförmedling. Sakta men säkert försvann också sångens 
primärt kultiska funktion, genom att templets, forn- och 
medeltidskyrkans kultiska psaltarbruk föll bort.

När så Runstedt tar sig an frågan om gradualpsalmens ställ-
ning börjar han med att konstatera, att det fi nns en kraftig 
föreställning om att denna psalm utgör söndagens huvudpsalm, 
samt att denna skall anknyta i första hand till evangelieläs-
ningen och söndagens tema. Detta menar han vara felaktigt 
med utgångspunkt i begreppsparen sacramentum-sacrifi cium. 
Om psalmen tillåts utgöra en sammanfattning av söndagens 
tema innebär detta att psalmen blir ett slutet helt, delvis fri-
kopplat från läsningarna före och efter. Och om psalmen anses 
anknyta till evangeliet, så upplöser man ordningsföljden, så att 
antingen församlingens tack för den nåd förmedlad genom 
evangelieläsningen kommer före själva gåvan, eller, vilket anges 
vara opsykologiskt, om psalmens budskap anknyter till något 
som ännu inte blivit uttalat så försvårar detta förståelsen. Han 
skriver:

Gradualpsalmen komme då att på så sätt vi angifvit di-
rekt ansluta sig till episteln samt indirekt på evangeliet. 
Direkt kan hon ej göra det senare, ty det kunde enligt 
våra ofvan fastställda grundsatser allenast ske i form 
af en bön om ordets gåfva eller om undanröjande af 
hindren för ordets mottagande. Men denna bön har 
redan i kollekten uttalats med hänsyn till skriftläsningens 
båda moment och att nu upprepa densamma framför 
det andra momentet vore oegentligt. Vi erinra derom, 
att det bönemoment, som enligt vår mening med rätta 
skulle ingå i gradualpsalmen, är en bön med anledning 
af det i episteln redan mottagna ordet och således icke 
hänför sig till evangeliet.        

Om man skulle följa denna uppmaning, blir det, erkänner 
Runstedt, svårt att hitta hela psalmer som kan ge uttryck åt 
vad som lästs i episteltexten. Som svar på detta menar han, att 
man istället bör välja enstaka versar, eller, vilket han menar 
vara det bästa alternativet, att en kör sjunger en vers på vilken 
sedan församlingen svarar i en ytterligare vers. Huvudsaken 
är att vad som sjungs uttrycker antingen tacksägelse över vad 
som givits i epistelläsningen, eller en bön om att rätt kunna 
motta vad som skall ges i evangelieläsningen. Denna konklusion 
leder Runstedt till att avvisa tanken på gradualpsalmen som 
söndagens huvudpsalm.

Finns då en gudstjänstens huvudpsalm, och vilken är i så 
fall denna? Jo, det fi nns enligt Runstedt en huvudpsalm, och 
han skriver:
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Det är klart, att det mest centrala, karakteristiska och 
individuella momentet af denna sång [---] bör inträda 
på den punkt hvarest den ifrågavarande gudstjänstens 
hufvudtanke nått sin fulla utveckling, d. v. s. närmast 
efter predikan. Så får huvudpsalmen en fullt tillräcklig 
grund. Hon behöver nu icke längre sväfva i luften, hon 
behöver icke villrådigt fl addra hit och dit för att hopleta 
sitt material. Predikan har just slutat. [---] Lärare och 
åhörare hafva gemensamt uppbyggt sig på ett stycke af 
deras allra heligaste tro. Nu vet församlingen hvad hon 
skall sjunga om. Det kan icke vara om annat än den 
underbara Guds frälsningsgärning för och uti henne, 
som i predikan blifvit för henne målad.

Sammanfattningsvis ger alltså Runstedt gradualpsalmen en 
helt annan innebörd än vid tiden annars vanligt, och han ut-
nämner psalmen efter predikan till söndagens huvudpsalm.  

Det är ju inte alldeles svårt att mot Runstedts resonemang 
rikta några principiellt kritiska synpunkter. Först, och där 
drabbar kritiken hela föreställningen om gudstjänsten såsom 
en uppbyggnad, växelverkan mellan sacramentum-sacrifi cium: är 
detta en i huvudsak evangelisk liturgisk förståelse? Granskar 
man äldre liturgier skall man säkert se att denna växelverkan 
också fi nns där. Om man sedan gjort en lika kraftig poäng av 
det, det är en annan fråga. Detta torde i förlängningen innebära 
att det inte fi nns en från andra föreställningar avskild evangelisk 
förståelse av gudstjänsten, utan att det rör sig om ett annorlunda 
betonande. En sådan förståelse torde också ligga mer i linje 
med reformatorernas första uppfattning, nämligen att de inte 
presenterade en nyhet utan endast avvisade vissa missbruk.

Att det kan medföra komplikationer att se gradualpsalmen 
som huvudpsalm, är svårt att bestrida, men det beror ju på att 
själva förståelsen av sången och psalmens värde har kommit att 
bli ett helt annat än vad gradualet ursprungligen hade. Runstedt 
menar sig lösa detta genom att göra psalmen efter predikan till 
söndagens huvudpsalm, men skapar därigenom istället ett nytt 
problem, där predikstolsakten ofrånkomligt blir högmässans 
centrum. Sålunda kommer det som Runstedt själv anger som 
det tredje gudstjänstens möte mellan Gud och församlingen, 
nämligen mässan, helt i bakvattnet. 

Ändock är Runstedt tankar om gradualpsalmen intressanta, 
och han har genom dessa på ett självständigt sätt gripit in i ett 
vid tiden aktuellt problemkomplex.

Markus Hagberg       

  
     

Två nya Hedersledamöter

Vid årsmötet i Varnhem den 7 april tillkännagav styrelsen att 
den utsett två nya Hedersledamöter. Det var kyrkoherde Karl-
Erik Tysk, Ovansjö och professor Bertil Nilsson, Lund.

Både Tysk och Nilsson har medverkat i sällskapets bokutgiv-
ning under många år. Sällskapet känner sig hedrat av att dessa 
två accepterat att bli Hedersledamöter.

Tidigare är förutom dessa professorerna Alf Härdelin och 
Per-Axel Wiktorsson liksom docenten Sven-Erik Pernler 
Hedersledamöter i Skara stiftshistoriska sällskap. 

Herr Carl i Valstad

Den franske författaren och fi losofen Marcel Proust är mest 
känd för sitt mastodontartade verk i åtta delar, 1913 – 27, med 
titeln ”På jakt efter den tid som fl ytt”. Också jag har i min 
ringhet varit på jakt efter den tid som fl ytt. Och jag har blivit 
rikligen belönad. Jag har i min ägo ett värdefullt bokverk: 
Skara stifts herdaminne. I den äldsta delen, tryckt i Mariestad 
1871, nämns som en av de första kända kyrkoherdarna i 
Valstad Carolus, curatus i Hwalstadhum 1307, vanligen kallad 
Herr Carl i Valstad. 

Före gudstjänsten i Valstad på juldagens kväll 2007 fi rades 
700-årsjubiléet till minne av församlingens genom tiderna 
mest berömde präst. Det är främst genom landsarkivarie 
Reinhold Odencrantz, som vi fått veta, att Herr Carl spelat en 
viktig roll i Skara stift. Vad här nedan berättas är direkt hämtat 
från Odencrantz. Biskop Petrus hade honom som biträde för 
räkenskaper och olika penningaffärer eller som sin kamrer, 
”camerarius”, som titeln heter på latin. Han fi ck biskopens 
uppdrag att inkassera skatter och avgifter till påven i Rom. 
Hans namn och sigill möter oss i åtskilliga dokument.

Men nu lämnar jag  Odencrantz och ger en allmänorientering, 
en tidsbild av dåtidens Sverige. 1300-talet var en orolig tid. 
Landet var splittrat i småriken med ständiga krig mellan 
småkungar. Men 1332 förklarades den då 16-årige Magnus 
Eriksson myndig regent över ett rike, som omfattade Skåne 
i söder, Norge vid Västerhavet och Finland i öster, ett riktigt 
stormaktsvälde, till arealen det ojämförligt största i dåtidens 
Europa. För att ena landet färdigställde han 1347 vad som 
kallas Magnus Erikssons landslag – en gemensam rätt för hela 
riket. År 1335 utfärdade han ett berömt brev från Skara om 
träldomens upphörande i Västergötland och Värend. Samma 
år företog han en friarfärd till Nederländerna och äktade 
furstedottern Blanche av Namur, hon som kallas drottning 
Blanka, känd för oss sena tiders barn som huvudpersonen 
i visan Rida, rida ranka. (Drottning Blanka dör 1363, kung 
Magnus 1374.) Sedan red han sin eriksgata genom sitt stora 
rike.                                                                   

Herr Carl i Valstad fi ck efter några år ett högre ämbete. 
Kung Magnus hade begärt, att biskop Sigge skulle inrätta ett 
dekanämbete vid Skara domkyrka. Herr Carl blev utnämnd 
till innehavare av det nyinrättade dekanämbetet. Med 
sockenbornas samtycke förenades även Valstads kyrka med 
dekanprebendet.

Dekanus hade en hög ställning inom domkapitlet. Han 
skulle ha uppsikt över kapitelledamöterna och fördela 
tjänstgöringen mellan domkyrkans kaniker. Han skulle 
också leda domkapitlets förhandlingar, när biskopen hade 
förhinder.

Herr Carl levde ännu 1359 men torde ha avlidit i början 
av 1360-talet. Reinhold Odencrantz skriver: ”Han hade då 
i ett trettiotal år tjänat biskoparna Petrus, Gunnar, Sigge, 
Benedictus, Laurentius och Nicolaus. Han gjorde nog skäl 
för det epitet han fått: ”Herr Carl Gamble”. Man vet ej var 
han fått sin grav, men troligen reddes den i domkyrkan.

Denna vindlande färd genom tiden slutar år 1973, då Valstads 
kyrka genom Herr Carl fi ck ett korfönster i glasmosaik av Bo 
Beskow – 700 år efteråt.
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Jag hade gång efter annan bett Bo Beskow göra ett 
korfönster i glasmosaik, men varje gång fått avslag. Mitt sista 
argument, innan jag fi ck ge upp, var denna vädjan: ”Kunde 
inte en stråle av all den härlighet som lyste i Skara domkyrka 
falla på den kyrka som en gång i tiden tillhört domkyrkan.” 

Spikkors av Eva Spongberg 1975. Skänkt av Karl-Magnus Bör-
jesson till Valstads kyrka 2001.

H
orare de D

om
ina – V

år Frus T
ider

Vadstena klostertryckeris historia varade bara ett halvår. I oktober månad 

1495 uppstod en brand som ödelade tryckeriet och dess inventarier. Endast 

ett exemplar av tryckeriets bokproduktion fi nns bevarat, en liten bönbok om 

Vår Frus Tider, alltså jungfru Marias tidegärd.

På försättsbladet återfi nns en anteckning: Ora de Domina eclesie Linckkopencis 
et <S>carencis bene correcte, Vår Frus Tider enligt kyrkan i Linköping och 

Skara, väl rättade. Bönboken skulle alltså användas i både Linköpings och 

Skara stift. Orsaken till detta står sannolikt att fi nna i Skarabiskopen Brynolf 

Gerlaksson (d. 1505). Denne hade goda kontakter med klostret och fi ck vid 

fem tillfällen vara med om att förrätta vigning av nunnor och bröder. Han var 

även med vid den saliga Katarinas skrinläggning 1489. Vidare införs också 

Rosenkransen i Skara stift under Gerlakssons episkopat. 

Horae de Domina… förvaras idag på Uppsala universitetsbibliotek i dess ra-

ritetssamling, och denna utgåva tillgängliggör bönbokens innehåll ytterligare 

för forskare och bokvänner. Genom faksimiltryck, latinsk transkription, över-

sättning till svenska samt uppsatser kring bönbokstraditionen och kloster-

tryckeriet kommer dess innehåll nära läsaren.  

Horae de Domina
Vår Frus Tider
Studier, transkription, översättning 

och faksimil av inkunabeln från 

Vadstena klostertryckeri 1495

Redaktör: Johnny Hagberg

Vår Frus Tider. Uppsatser, latinsk transkription och översättning till svenska samt faksimil. Artikelförfattare är Ingela Hed-
ström som skriver om Bönbokstraditionen, Fredrik Vahlquist om Klostertryckeriets historia och Alf Härdelin om Kristus 
och hans moder i birgittinskt andaktsliv. Håkan Hallberg och Gösta Hedegård står för de latinska översättningarna. 
Redaktör för utgåvan är Johnny Hagberg. Boken omfattar 322 sid. varav 80 är faksimil. Pris 250:-.

Min lyckokänsla var gränslös, när han bejakade min bön. Så 
fi ck kyrkan korfönstret ”Livets träd” med sina tolv frukter 
– en sinnebild av det fullkomliga i evigheten.

Jag gör en haiku till sist.     

”Gömd i det gångna     
 blir framtidsdrömmen verklig,    
 kor fönstret strålar.”     
  

”Närvarande tid och förfl uten tid   
 är kanske båda närvarande i  kommande tid  
 och kommande tid inrymd i förfl uten tid.”  
  

 T.S. Eliot. ”Burnt Norton”. 
  Översättning Artur Lundkvist.

Karl-Magnus Börjesson
Senior cleri i Skara stift

Skaramissalets musik i Skara domkyrka

Lördagen den 30 augusti kl. 16.00 blir det en konsert i Skara 
domkyrka med Schola Gothia. Gruppen som har sin förank-
ring i Göteborg leds av organisten Ulrike Heider och är spe-
cialiserad på gregoriansk sång. Vi får lyssna till olika partier ut 
Skaramissalet och vi får även en introduktion till tiden kring 
missalets tillkomst. Bakom konserten står Stiftelsen för utgi-
vande av Skaramissalet.

Välkomna!
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Västergötlands kyrkor torde vara tämligen väl beskrivna, men 
ibland dyker det upp nya eller återupptäcks gamla uppgifter. 
För en tid sedan sände mig Skarstad-ättlingen Inga Ottosson, 
Jönköping, ett tidningsurklipp – osäkert från vilken tidning 
– från april 1937, där ”fornsamlaren” Anton Persson, Tråvad, 
skrev om Skarstads gamla kyrka, den som delvis rasade under 
pågående gudstjänst. Perssons artikel sägs bygga på utfrågningar 
av äldre personer, som mindes den gamla kyrkan, och andra 
forskningar och undersökningar. Bland författarens sagesmän 
nämns särskilt pastoratets ålderman Magnus Karlsson i Ek, 
Önum, och f.d. hemmansägaren Anders Olsson i Storegården, 
Önum. Båda var födda i Skarstad socken. Karlsson var också 
med vid planeringen efter den gamla kyrkan.

Skarstad gamla kyrka är väl beskriven av Nils Björkquist i 
dennes sockenbok Skarstad, där han redovisar såväl P.E. Lind-
skogs uppgifter från början av 1800-talet som Olof Sundholms 
1700-talsbeskrivning, men Anton Persson kan tillföra en hel del 
detaljer därutöver. Sålunda skriver han att väggarna skulle ha 
varit mycket tjocka, dock utan att någon måttangivelse anges. 
Både Björkquist och Persson säger att kyrkan hade fyra fönster, 
men medan den förre hävdar att det var tre fönster på södra 
sidan och ett på norra menar Persson att det var två fönster på 
vardera väggen. Den senare kompletterar med att fönstren var 
av rundbågsstil med mittelpost och små blyinfattade rutor.

Persson bekräftar att kyrkan hade två ingångar men påpekar 
att den västra hade en mycket smal dörr. Den västra ingången 
var försedd med en överbyggnad, som han kallar ”kvist”, 
vilken dock inte var större än att blott ett par personer fi ck 
plats i den. Beträffande kyrkans huvudingång, som fanns på 
den södra långsidan, berättar Persson att den låg ungefär mitt 
på långhuset. Inuti vapenhuset hade stocken sin plats på ena 
sidan och likbårarna på den andra.

Känt sedan förut är att kyrkan på norra sidan var tillbyggd 

med ett gravkor med sakristia ovanpå, men Persson berättar att 
sakristians enda fönster var försett med galler. Han vet också att 
tre trappsteg ledde från koret upp till sakristian. Däremot till-
skriver han felaktigt gravkoret ätterna Hierta och Brunstjärna. 
I verkligheten tillhörde det familjen Hierta och Reenstierna 
(däribland Årstafruns förfäder).

Skarstads gamla kyrka har alltid beskrivits som smal. Pers-
son bekräftar det förhållandet och säger att bara fyra eller fem 
personer fi ck plats i varje bänk. Om predikstolen ger han den 
något svårförståeliga upplysningen att den ”var placerad på 
den högra sidan innanför mittersta ingången”. Om klockar-
stolen säger Persson att den stod framme i koret. Att kyrkan 
hade läktare är känt, men Persson bidrar med upplysningen att 
uppgången till läktarna var inuti kyrkan vid västra gaveln.

Björkquist återger en uppgift om att kyrkans målning skett 
”med en allt för mycket misslyckad pensel” och redogör 
noga för takmålningarna. Persson konstaterar torrt att taket 
var målat med en hel mängd fantasibilder. Ibland är kritiken 
obarmhärtig.

Den tornlösa gamla kyrkan i Skarstad hade fristående klock-
stapel. Den är avmålad på den rekonstruerade bild av templet 
som Carl Kullander, Tråvad, gjorde under förra hälften av 
1900-talet. Klockstapeln synes på målningen stå ett gott stycke 
sydväst om kyrkan. Om klockstapeln skriver också Persson 
att den stod i sydvästra hörnet på kyrkogården och bar upp 
två klockor. Den tidens kyrkogård var förstås mycket mindre 
än dagens. 

Om den yttre miljön vid kyrkan vet Persson också att berätta 
att nästan mitt för kyrkan fanns en större stengrav, där kistor 
kunde insättas i väntan på att tjälen skulle gå ur marken.

                                                    
Bengt Fågelfeldt

Skarstads gamla kyrka
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GAMLA SLÄKTER

I VÄSTERGÖTLAND

Efter många förseningar utkommer äntligen denna praktfulla 
bok under hösten 2008.

Boken Mellan liljan och sjöbladet – omfattande c:a 1200 sidor 
med ca 375 bilder och 25 genealogiska tabeller samt register 
och bilagor – utgör resultatet av förf. kyrko- och profanhis-
toriska samt genealogiska forskning sedan trettio år. Boken 
utkommer i två delar.

För dig som förhandsbeställt boken är priset 400 kr.  Vill 
du beställa idag kostar den 600 kr och kan beställas genom 
Johnny Hagberg 0510-910 16. E-post: jarpas.pastorat@
svenskakyrkan.se
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