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Fredsbergs prästgård. Foto: Martin Giertz

Prästgården – ett kulturarv?

Under de senaste tjugo åren har prästgårdar sålts av i en strid 
ström. De har förvandlats från prästbostad till hembygdsgårdar, 
fritidsgårdar, vandrarhem, hembygdsmuseer eller till 
privatbostäder. 

1987 upphävdes tjänstebostadstvånget och med detta kunde 
prästen välja sin egen bostad. Ibland fortsatte prästen att fi nnas 
bo i församlingen, men i många fall kom det att bli på annan 
ort. Utan tvekan kan sägas att kontakten mellan präst och 
församling har minskat genom att inte längre bostaden fi nns 
inom församlingens område. Detta gäller kanske i högre grad 
landsbygden än staden.

Prästgården var i gångna tider ett kulturcentrum och en 
bildningsmiljö. Många av våra stora svenskar var födda i en 
prästgård. Hit kan exempelvis räknas ministern och skalden 
Gunnar Wennerberg som föddes i Lidköpings prästgård 1817. 
Det fanns prästgårdar redan under medeltiden i vårt land men 
det var först efter reformationen som de började växa ut till 
bildningscentra. 

I vårt land fi nns det ungefär 2.500 prästgårdar varav 500 

idag ägs av kyrkan. Resterande är försålda. Självfallet är och 
var många av sådan kvalitet att de inte utgjorde vad man 
kan kalla en kulturhistorisk värdefull miljö/byggnad. Ändå 
är det fl era som utan tvekan kan sägas vara av den klass att 
de har stort kulturhistoriskt värde. Västergötlands vackraste 
prästgård är förmodligen Västra Tunhems som redan Linné 
kallad ”Det jordiska paradiset”. Även denna anrika prästgård 
går nu ut till försäljning!

     Den svenska prästgårdsidyllen är idag ett minne blott. De få 
prästgårdar som idag fi nns kvar hyrs efter tjänstebostadsregler. 
Kyrkan har i stort, och än mindre pastoraten, brytt sig 
om värdet i själva prästgården. Ekonomiska realiteter som 
underhåll och uppvärmning har inneburit dödsstöten för 
denna månghundraåriga tradition.

Var sak har sin tid. En ny tid, med ett annat prästideal, 
en annan prästroll, där fasta arbetstider och ett noga reglerat 
privatliv, har premierats, har bidragit till att göra prästgården 
omodern. Framtiden får utvisa om detta var på gott eller 
ont.
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Västergötlands prästgårdar hör till landets värdefullaste 
– inte alla, men jag tänker på pärlor som Seglora, Forshem, 
Hova, Husaby, Fredsberg och Västra Tunhem. Under två år 
har jag kuskat runt i hela landet och fotograferat och mätt 
upp cirka 100 prästgårdar, varvat med litteraturstudier och 
arkivforskning. Resorna i Västergötland var bland de mest 
givande. Jag har intervjuat kyrkans företrädare och de nya 
ägare som nu allt mer tar över. Jag har ställt obekväma frågor 
till stiftsantikvarier och länsantikvarier: Vem har egentligen 
ansvaret för prästgårdarna? Resultatet fi nns i boken Svenska 
prästgårdar som i dagarna ges ut på Carlssons bokförlag.           

Den svenska prästgården med sitt rymliga men inte alltför 
stora hus i en vacker trädgård motsvarar nog för många 
det ideala hemmet. Den representerar det bästa i svenskt 
bostadsbyggande som möjliggör en tillvaro av intellektuella 
övningar omväxlande med lantligt uteliv i friska luften. Det är 
ett centralt bebyggelsearv som bland annat introducerade den 
sexdelade planen, en öppen planlösning med yttermåtten 16 
x 8 meter. Sådana hus byggdes redan i slutet av 1600-talet och 
blev mönstergivande på landsbygden. Med tiden tillbyggdes 
många, som t ex Horns prästgård eller Larv. Kyrkoherden 
ville ha en mer privat del, en så kallad överloppsbostad, som 
efterträdaren fi ck lösa in. 

I hela landet fi nns det omkring 2500 prästgårdar eller före 
detta prästgårdar, men idag äger kyrkan endast cirka 500, resten 
är privata. En del har tagits omhand av kulturintresserade 
personer, som t ex konstnären Åke Lyrholm i Broddetorps 
gamla prästgård som lyckats återskapa en vacker trädgård 
och park i både romantisk och klassisk stil. Arkivarie Marita 
Larsson från Göteborg har förvärvat Larvs prästgård av 

Prästgårdar i Västergötland – en kulturskatt som förskingras?

kyrkan som hon söker att ”återrenovera”. Andra prästgårdar 
renoveras sönder än mer av nya privata ägare som använder 
dem till Bed & Breakfast och liknande, men i stort sett tycker 
jag mig se att de nya privata ägarna hyser mer pietet gentemot 
detta kulturarv än vad Svenska kyrkan visat. Fallet med Västra 
Tunhem som nu skall säljas, visar till exempel att Skara stift 
inte förstår vilket omistligt kulturarv de nu gör sig av med. 
I framtiden kommer kyrkan att behöva retreatcenter som 
har det där extra som ofta saknas på vanliga kursgårdar. Man 

Mullsjö komministergård ligger någon kilometer utanför Mullsjö 
(Nykyrka) och är byggd i renodlad nationalromantisk stil 1920.
”Byggnaden är därtill, i jämförelse med prästgårdar i allmänhet, 
osedvanligt väl bevarad såväl exteriört som interiört” konstaterar 
prästgårdsinventeringen från 1986.  24,5 x 10 meter, 345 m2. Foto: 
Thomas Carlquist, Västergötlands museum.

Hova prästgård från 1792 är idag byggnadsminnesmärkt. Foto: Martin Giertz.
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kommer att sakna gårdar som ligger i kyrkbymiljö, eller som 
Västra Tunhem som omges av en förtrollande vacker park och 
miljö av riksintresse. Västra Tunhem är en av landets absolut 
fi naste prästgårdsmiljöer och det är obegripligt att ingen 
inom stiftet förstår att detta är ovärderligt. Det är ungefär som 
på Gustav Vasas tid – klostren rivs ned, örtagården förvandlas 
till ett hav av nässlor och böckerna säljs ut eller görs om 
till makulatur. Prästgårdarna är nämligen på många sätt den 
sista resten av klosterkulturen: jord avsatt i ett internationellt 
nätverk för att trygga kristendomens förkunnande oberoende 
av plats, politik och geografi . Pilgrimsfärder är idag högsta 
mode inom kyrkan. En dag kanske vi ordnar pilgrimsfärder 
till de få prästgårdar som fi nns kvar?  

En hel del gamla prästgårdar – tydligast på Gotland – ingår 
ju i kyrkbymiljön och har en obruten bebyggelsetradition 
ner i tidig medeltid, då kyrkan invigdes. Nu är kyrka börjad 
med grundval och lyktad upptill med huv, då skall kyrkan hava bol, 
som prästen kan bo på står det till exempel i Västmannalagen 
från 1300-tal. Detta innebär att de prästgårdar, som gränsar till 
kyrkogårdsmuren, som t ex Husaby, är lika gamla som kyrkan, 
ja kanske äldre. Det är ofta fråga om stormannens egen gård, 
stormannen som var den första i socknen som byggde sin 
privata gårdskyrka. Stormannens gård blev efter något sekel 
doterad till kyrkan och förvandlades då till boställe för prästen. 
Gårdskyrkan blev nu offentlig och byggdes om till sten. Därför 
kan man i många fall hitta inte bara gravar utan också spår 
av bebyggelse på själva prästgårdstomten från 900-1200-talet 
som i fallet med Husaby prästgård. Bara detta borde hindra 
kyrkan från att sälja av dessa unika tomter och gårdar, som 
sedan medeltiden hört ihop med kyrkan. Tyvärr tycks våra 
antikvariska myndigheter inte medvetna om denna obrutna 
och unika bebyggelsetradition. De stora skiftesreformerna 
har i grunden förändrat landsbygdens gårdsplaceringar, men 
prästgårdarna fi nns kvar i ursprungligt läge. Prästgården var 
ofta den största gården i socknen, men sedan banden med 
jordbruket klipptes av på 1910-talet, har många glömt av 
detta kulturhistoriska samband. Länsmuseerna har i alltför 
hög grad fokuserat på ganska ytliga prästgårdsinventeringar, 
där detta perspektiv inte fi nns med. Men det saknas också 
forskning kring prästgårdarna. 

Jag har i min bok i detalj försökt belysa dessa frågor, men 
också skrivit mycket om prästgårdarnas centrala roll som 
bildningshärdar, om trädgården betydelse och självhushållets, 
om prästen som var ”halv bonde” och inte bara ämbetsman 
och förkunnare. Och inte minst har jag med fl era avsnitt om 

Horn byggdes 1861 med yttermåt-
ten 15,7 x 8,5 meter i sexdelad 
planlösning, senare tillbyggd 1908 
och moderniserad 1936.
”Manbyggnaden bevarar, som enda 
prästgård i länet, en för 1800-talets 
senare hälft typisk öppen veranda, så 
bred att båda hallfönstren omslutes”. 
Foto Thomas Carlquist, Västergöt-
lands museum.

Daretorps prästgård. Foto Thomas Carlquist, Västergötlands mu-
seum.

den kyrkliga jorden och skogen, som sedan 1995 förvaltats 
av stiftens egendomsnämnder på ett ganska självsvåldigt sätt. 
Grunden till kyrkans rikedom är ju faktiskt de prästbol som 
doterats i tidig medeltid, och jag anser att det inte är moraliskt 
rätt av kyrkan att som nu avhända sig de sista resterna av detta 
utan debatt.

Det är så jag vill att min bok skall fungera – inte bara 
som ett äreminne över den svenska prästgården utan också 
som ett debattinlägg. Vem äger egentligen kyrkans jord? 
De anonyma prästlönetillgångarna? Stiften? Svenska kyrkan 
som kollektiv juridisk person? Eller kanske rentav de gamla 
sockenkyrkorna som en gång fi ck jorden till sitt underhåll?  
När kyrkan skiljdes från staten år 2000 tilldömdes pastoraten 
de olönsamma bitarna – prästgårdarna och kyrkorna. Stiften, 
genom sina prästlönetillgångar, tog över det lönsamma, 
jorden och skogen. Denna lag, lagen om lagen, den så kallade 
införandelagen SFS 1998:1592 slank undan både juridisk och 
offentlig granskning. Det var en expropriation under största 
möjliga tystnad.  Det är effekterna av denna lag vi nu ser: en 
ohämmad utförsäljning av ett medeltida bebyggelsearv. 

Martin Giertz 
Martin Giertz är humanistisk forskare. Universitetslärare, 
lektor vid lärarutbildningen, folkhögskollärare (73–95) och 
journalist. Han var programledare på Musikradion under 
70–80-talen och författare till standardverket Den klassiska 
gitarren. Han har grundat företaget Giertz Vinimport. Sedan 
två år forskar han kring ett centralt bebyggelsearv i vårt land, 
den svenska prästgården.
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Vi skall alla den vägen vandra, brukar man säga, men hur vi 
närmar oss döden kan vara mycket olika. Jag kan mycket väl 
tänka mig att min farfar, född i Fridene mitt på Skaraslätten 
1879, med förvåning skulle ha reagerat på den bok som jag 
med dessa rader anmäler med:

”Å dö, sulle dä va nôcka kônst?”
För honom liksom för mången annan idogt verksam 

västgöte var döden något som bara kom. Det viktiga var att 
man hade gjort sitt – och väl! Hans älsklingsvisa – som också 
fanns med i dödsannonsen – var ”Nu är jag nöjd och glader, Nu 
kan jag andas ut, Nu går jag till min fader, min träldomstid är slut”. 
Jag tror att det var så han och många andra såg på sitt liv.

Ett annat sätt att se på sitt frånfälle är den som redovisades 
i en intervju i tidningen Vår Kyrka med den folkkäre 
skådespelaren Carl-Gustav Lindstedt. ”Jag har aldrig funderat 
över vad jag var innan jag kom till- alltså bekymrar jag mig 
inte heller för det som eventuellt kommer efter!” 

Det fi nns många andra som har yttrat sig om döden. Den 
norska sångerskan Ingrid Almqvist, hon som skrev den 
vaggsång som på svenska kallades Lille John Blund, sade, när 
hon fi ck höra talas om Ingemar Hedenius och hans förnekelse 
av döden och det som kommer efter: ”Tänk vad han skall bli 
överraskad.” På senare år har vi fått uppleva hur musikern 
Kurt Cobain på många sätt förberedde sin egen död och så 
småningom även tog sitt liv. Om han hade någon uppfattning 
om vad som väntade honom fi ck vi dock aldrig veta.

När den vanliga människan idag möter döden, så är det 
med rädsla. Man skjuter dödstankarna ifrån sig. Man ser 
framför sig ett kliniskt sterilt rum och ensamhet. Många har 
när den dagen kommer då de själva skall gå bort aldrig sett 
en död människa!

De egyptiska faraonerna såg på saken med helt andra ögon. 
Man ville bli ihågkommen för allt det goda man åstadkommit 
och från första dagen av sin kungaperiod planerade man  
graven och begravningsceremonierna!

När Jean (Johannes) Gerson skrev sin bok om Konsten 
att dö, Ars Moriendi var den att betrakta främst som en 
handbok för unga präster när det gällde att förbereda 
människor inför deras bortgång. Hur man tänkte då under 
senmedeltiden och hur man skulle gå tillväga är en mycket 
intressant frågeställning, som Gerson ofta har stött på.

Nu har återigen Skara stiftshistoriska sällskap gjort en 
strålande insats. Under redaktion av Markus Hagberg fi nns en 
nyöversatt och nykommenterad skrift med bl.a. Jean Gersons 
tankar om dödsförberedelserna. Dessutom ingår i skriften 
ett antal uppsatser som beskriver såväl samtiden som mera 
sentida reaktioner på denne teologiske gigants tankar.

För att vi på fornsvenskans område fåkunnige, i början av 
det tredje millenniets efter vår frälsares födelse, skall ha en 
bra översättning på svenska, av denna handledning att hålla 
oss till, är den i boken ingående översättningen av Per-Axel 
Wiktorsson en ovärderlig tillgång. 

Alf Härdelin sätter med sitt på cirka dussinet sidor epos, 
Jean Gerson i sitt rätta sammanhang. Gersons roll som en 
senmedeltida praktisk teolog skildras på ett mycket belysande 
sätt, liksom hans litterära produktion. Gersons kritik mot 
den gängse skolastiken vid Paris universitet, som den har 
behandlats av många teologer efter honom, är en kritik som 
kan misstolkas som om det hos denne lärde man vore fråga 
om en ansvarslös anti-intellektualism, vilket självfallet inte är 
fallet. 

Härdelin visar också att de påståenden om Gersons negativa 

inställning till Birgittas uppenbarelser som har framförts är att 
dra hans inställning för långt. De entusiastiska birgittinerna 
gick säkert i sin nit ibland till överdrift.

 I en del av de predikningar som nådde världen från Vadstena 
kunde man måhända tolka det skrivna som att Birgitta var en 
i raden av de stora kyrkolärarna, som t ex Augustinus, och det 
var mot detta som Gerson reagerade. Det bästa beviset för att 
man i Vadstena inte betraktade Gerson som en motståndare 
är kanske att man i sitt bibliotek hade ett stort antal av hans 
skrifter inskaffade av en av klosterbröderna.

 Även Gersons Theologia Mystica berörs i denna uppsats.
Det är, som jag ser det, rekommendabelt att läsa Härdelin 

innan man läser Gerson själv. Den till betraktelsen fogade 
bibliografi n är en ovärderlig källa. 

Stina Fallberg Sundmark är en ung uppsalaforskare 
som skildrar liturgin och teologin i den 1514 tryckta svenska 
utgåvan av Jean Gersons Ars Moriendi.(Detta tryck fi nns f. 
ö. i faksimil i boken på sidorna 125 – 142) Rubriken hon 
brukar är ”Om konsten att dö på rätt sätt”. 

Hon påpekar att syftet med Ars Moriendi enligt Gersons 
förord var att ge ut en andlig lärdom till själens salighet för 
dem som är sjuka eller ligger på sitt yttersta, men det är även 
nyttigt för alla andra att få kunskap om hur man kan väl dö. 

Stina Fallberg Sundmark belyser de fyra delar i vilket Gerson 
behandlar hur man skall ge den sjuke råd och förmaningar. 
Efter det inledande avsnittet är just Gersons skrift indelad 

Ars moriendi – om konsten att dö

Människan framställs som en pilgrim på jorden. Träsnitt i Ars 
Moriendi 1514.
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efter dessa fyra delar. Det rör sig om förmaningar och om 
frågor till den sjuke, om böner och slutligen om föreskrifter. 

Säkerligen har hon haft nytta både av sin doktorsavhandling 
om Sjukbesök och dödsberedelse och av det pågående 
avhandlingsarbetet rörande bl.a. de olika sakramenten under 
1300-talet så som de sammanställdes av Laurentius  av 
Vaksala.

Stina Fallberg Sundmark visar på hur texten kunde 
användas av prästen i hemmet hos sina sjuka sockenbor 
som ett komplement till innehållet i de manualer som fanns 
utarbetade för ändamålet. Det liturgiska sammanhanget 
kunde sålunda upplevas genom Ars Moriendi.

Käll- och litteraturförteckningen är även i denna uppsats 
ovärderlig och även i detta fall rekommenderar jag att man 
läser artikeln innan man ger sig på själva texten av Gerson.

I den nu utkomna skriften görs ett litet sidosteg 
med en uppsats av Fredrik Vahlquist där han belyser 
tryckeriverksamhetens första stapplande steg i Sverige. 
Han koncentrerar sig på Paul Grijs – den första svenske 
boktryckaren. Han belyser tillkomsten av den första i Sverige 
tryckta boken 1483, Dyalogus creaturarum, den första boken 
på svenska, Om djävulens frestelse, 1495 och de böcker som 
så småningom kom ur Paul Grijs press- bl a  Ars Moriendi av 
Gerson. För den tryckerihistoriskt intresserade är detta en 
uppsats som inte får förbises. 

Slutligen – före faksimilen av Ars Moriendi från 1514- 
kommer översättningen av dess text. Här har en ovärderlig 
insats gjorts av såväl Skara stiftshistoriska sällskap som inte 
minst översättaren Per-Axel Wiktorsson. I lättläst nusvenska 
kan alla intresserade nu läsa Jean Gersons egen text så som 
den presenterades för en läskunnig allmänhet på svenska för 
nästan 500 år sedan. Man får genom den skriften en inblick i 
det senmedeltida tankesättet. Kanske ger den också ett skäl till 
eftertanke hur fjärran man än kan tycka att dess uppmaningar  
ter sig för en ”modern” av det profana påverkad allmänhet.

Lennart Fridén
 

Mellan liljan och sjöbladet har nu utkommit komplett i sina 
båda delar. Totalt omfattar de 1300 sidor med 350 bilder, kar-
tor och tabeller. Pris för båda delarna är 600 kr + frakt.

Diakonin i backspegeln

DEN LÅNGA VÄGEN
DIAKONIFRÅGORNA 

I KYRKOMÖTET 1938 – 1999

 Yngve Levenskog

Diakonatet har numera en någorlunda etablerad ställning i 
Svenska kyrkan. Men vägen dit har varit lång och kantad 
med svårigheter. 

Yngve Levenskog har skrivit en underhållande och med-
ryckande historik över diakonins behandling i kyrkomötet, 
Den långa vägen. Diakonifrågorna i kyrkomötet 1938 – 1999 
(Skara stiftshistoriska sällskap 2009). Ända in i det sista för-
sökte ledamöter i kyrkomötet stoppa utvecklingen. Inte 
minst en kyrkomötesledamot från Skara stift argumenterade 
mot diakonatet som en del av kyrkans ämbete. 

Kyrkans ämbete sågs som hierarkiskt och exkluderande. 
Levenskog undrar vad det var som drev dessa motståndare. 
Få andra kunde nämligen se denna dimension av hierarki 
och exkludering som ett hot mot kyrkans identitet. Leven-
skog frågar sig om det inte fanns en politisk underton i de-
ras motioner, en slags teologisk socialism. Var det därför de 
hade svårt att acceptera att kyrkan vid sidan av det allmänna 
prästadömet behöver ämbeten med särskilda uppdrag? Det 
är nog så att man tyvärr måste besvara den frågan jakande. 
Det politiska infl ytandet har varit starkt i kyrkomötet, många 
gånger till förfång för kyrkan. Men förnuft och kyrklig tradi-
tion segrade trots allt till slut genom att diakonatet reglerades 
i Kyrkoordningen. 

Levenskog som är en stor vän av diakonin och diakonatet 
påpekar dock att det ännu återstår en del att göra. Diakona-
tet är ännu inte ett obligatorium i församlingarna. dessutom 
fi nns det fortfarande inget ”adjunktsår” för diakoner. Man 
kan bara hoppas att Levenskogs lika intressanta som lättlästa 
bok blir läst av alla präster och diakoner i Skara stift. Det be-
hövs ett historiskt perspektiv på den kyrkliga tillvaron. 

Karl-Erik Tysk
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Något om klosterörternas historia del 2

Anis Pimpinella anisum
Hippokrates använde anisens frukter mot gulsot. Med röken 
från antänd anis behandlades kvinnor med underlivsbesvär. 
Enligt Hippokrates kunde kvinnan genom att äta anis och 
sedan gå till sängs, få veta om hon var gravid eller ej. Om 
det kliade runt naveln var kvinnan gravid. Några medeltida 
råd var: Den som haver värk eller svullnad i buken, han skall 
gärna äta anis, det hjälper.

För den kvinna som ej haver mjölk. Tag anis och ät och 
drick fänkål med vin, då får kvinna mycken mjölk.

Anis användes vid fördröjd menstruation: Om kvinnfolk 
icke kunna hava deras månadsrening, att äta och dricka anis 
hjälper då mycket där till.

Blodrot Potentilla erecta
Tag blodrotens rot och stöt henne smått som pulver och drick 
med vin eller öl. Hon av sin natur stoppar blodsot.

För tredjedagsskälva (frossa). Blodrot sjuden i öl med blad 
och rötter, och drucken hjälper väl.

De som ha klara ögon och inte ser med dem. De skall sjuda 
blodrotens rötter i vin eller öl och dricka dagligen, en månad, 
två eller tre. Och stöta bladen medan de är gröna och lägga dem 
alla nätter uppå ögonen, därav bliver ögonen klara igen. När 
man icke kan få dem gröna, då skall man sjuda dem torkade och 
stryka vattnet alla nätter uppå ögonen tills dess han får bättre.

Dill Anethum graveolens användes mot hicka, hemorroi-
der och huvudvärk. Örten ordinerades också när patienten 
mådde illa och borde spy.

Stampar man dillfrö, då duger den lukt där avgår för hick-
an.

För det kött, där växer nedan i mans bakdel, sjud dillfrö-
blomster i olja, det hjälper. Likaledes, är det gott för huvud-
värk.

Den som haver stor vämjelse och icke kan spy. Han må taga 
dillfrö och vallmofrö och sjuda i vin eller öl och dricka, det 
hjälper för vämjelse och kräkningar.

Fläder Sambucus nigra ansågs hela skabb, lena öronvärk och 
bota magsot. ”Likaledes, den oljan man gör av fl äderlöv, helar 
skabb och öppnar slutna sår och lenar öronvärk.”

För magsot, tag fl äderlöv och lägg i ett ölkar med hett vat-
ten och få svett inombords.

Groblad Plantago major kokt i vin och drucken varm däm-
par febern, uppmuntrar människans själ och stärker hjärnan. 
Groblad användes mot diarré, brännsår och blodfl öde.

Sjuder man groblad som kål med salt, ättika och gryn. Då 
duger det för lös buk.

Stampar man groblad och lägger vid blödande sår, då stop-
pas blodfl öde.

Mot svåra brännsår. Blanda groblad med det klara av ägget 
och smörj där bränt är.

Sjuder man groblad med honung i olja, då är den smörj-
elsen god vid alla giftbett.

Kokt med maj-månadssmör och intagen, läker groblad det 
som är trasigt och krossat inuti människan. 

Gråbo Artemisis vulgaris
Örten har en medeltida historia som förlossningsmedel: ”Ha-
ver hon ont efter barnsbörd, då sjudes gråbo i vatten och 
bindes ovan naveln med en linklut en timma, det hjälper för 
styng.” ”Kvinna som ej kan föda barn skall äta henne med ät-
tika, stött väl smått och silat genom rent kläde uti rena grytor 
och värma och dricka, så föder hon.”

Hjärtansfröjd Melissa offi cinalis
För den som icke får eller kan sova, han skall äta hjärtansfröjd 
ideligen, om morgonen fastande.

Tag hjärtansfröjd och sjud väl i vatten och vät sig 
väl nedan upp under sin tid och månadsrening. Det
hjälper henne att hon kan bliva fruktsam.

Hålört Aristolochia clematitis
Nota de multis. Aristologia heter hålört.

Hålört duger för ånga, och för hosta och sidovärk om hon 
dricks med vatten.

Hon duger för rev och för fotasot om man dricker henne 
ofta. Likaledes, duger hon för epilepsi och för mycken värk 
i mage.

Varder hon stampat med honung då helar hon sår. Likaledes, 
med hennes rot helas fi stula.

Att göra pestpulver
Tag ett lod renfana blomster 
2 lod lagerbär 
2 lod hålört 
1 lod salpeter 
1 lod svavel
och stöt det tillsammans.

Järnört Verbena offi cinalis
Järnört är en mycket god ört och förunderligt nyttig.

En var, som dricker den kokt med vin, han är den dagen 
säker för fallande sjukan.

Likaledes, om någon dricker den kokt med vin dagligen, 
om morgonen och läser tre Fader vår, blir han utan tvivel 
befriad från fallande sjukan.

För fallandesot. Man skall gräva upp järnörtens rötter om 
midsommartid och träda dom uppå en tråd med pion-ste-
nar och hänga dom om halsen uppå den sjuka, det hjälper 
honom.

Dricker man henne, då varder hon mans död.
Blandas hon med ättika och lägges vid böld, det duger.
Varder järnört smord på skorvigt huvud, då varder där hår 

uppå.
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Ferrugo, järnört, sjudes hon i ättika och droppas i öron, då 
dövar hon värk. För förgiftning, stöt järnört och drick hennes 
lag eller sjud henne i öl.

Kanel Cinnamomum aromaticum
Det träd, vars bark ger kanel, är mycket het och har en väldig 
kraft men samtidigt också en viss fuktighet. Om man äter den 
ofta, minskar den de dåliga och befordrar de goda vätskorna.

Om kanelbark bliver äten om morgonen, stillar den all 
hosta och styrker bröstet och lindrar hjärnan, huvudet och 
ögonen och utdriver all heshet ur halsen med sin dygd.

Kanelbark är av två sorter. Den tunna är bättre, han torkar 
magen och gör godan smak och torkar onda vätskor.

Tunn kanelbark smälter mat i magen och löser magens 
sjukdom.

Kanelbark är urindrivande, han gör gott för hosta och sjuk 
njure och för vattensot. 

Körvel
Körvel är mycket het och torr.

Dricker man körvel med vin då duger den för sidovärk.
Likaledes stampar man körvel med stark ättika och dricker 

då duger det för spolormar. Dricker man honom med vin då 
gör han att man kan pissa.

Körvel rensar kvinnosjukdom.
En salva av körvel, nytt vax och gammalt ister, duger för 

svullna öron och allsköns bölder. Likaledes äter man henne 
med ättika då duger det för vämjelse.

Libbsticka Levisticum offi cinale
Louasticum är libbsticka. Hon hjälper till att smälta mat och är 
bra för lever och minskar värk i magen och löser ont väder.

Tag libbstickafrö och stöt det smått och ge den sjuka att 
dricka med vin eller öl. Det fördriver alla spolormar av livet.

Om modern är stoppad då må hon ta libbsticka, isop, malört 
och pillöv. Sjud alltsamman i vatten. Och lägg det på sin buk 
från naveln och nedåt, både framtill och bak och under sig. 
Icke hett utan ljummet. Det hjälper henne väl och snart.
En dryck av lika delar libbsticka och salvia med dubbelt så 
mycket fänkål som kokats i gammalt vin, rekommenderas 
mot hosta. Kall, om hostan är svag, varm om den är häftig.

Lilja Iris fl orentina, Iris germanica
Tag gul liljerot och sjud henne i vatten eller i öl och drick, 
det hjälper för bröstvärk.

Om någon är så svårligen förstoppad att han icke haver 
gjort sitt mak i tre eller fyra veckor. Tag av den blå liljans rot, 
så stort stycke som en liten valnöt, och stöt henne smått. Och 
häll på en stor mängd öl och låt det stå en timma tillsam-
mans. Och sila så genom ett kläde och drick det ölet. Det gör 
lösen innan tre timmar. Det är fast och visst och haver hulpit 
många.

Saften i de blad som insamlas i maj är ett medel för att göra 
ansiktets hy mjukare och ge det en skön färg.

Och sammansmält med fett bildar plantan en salva mot sk-
abb.

Rötterna krossas och njuts varma med ett gott vin, och då 
håller de smärtor från stenarna borta. 

Lin Linum usitatissimum
Linfrö tjänar inget syfte som näringsmedel.

För de som bränt och skållat sig. Tag linfrö och sjud dem 
väl i vatten och doppa en klut däruti och lägg honom uppå 
såret. Det hjälper visst.

Om kvinnas bröst svullnar. Blanda linfrö med honung. Det 

hjälper mycket säger Constantinus.
Bliver någon fi stel eller kräfta uppå bröstet som icke vill 

läkas. Tag linfrö och blanda med honung och gör plåster av. 
Det lenar mycket och borttager pinan.

Linfrö, stött och sedan sjudet i mjölk och så ätit, duger 
mycket för de som av mycket lönnlig sjukdom haver.

Mot smärtor i sidan, skall en i linfrödekokt doppad linne-
duk läggas på det skadade stället. 

Ljung Calluna vulgaris
Dricker man ljung med vin, eller med ättika, arla om 
morgonen, då kan han ej varda drucken den dagen.
Sjuder man ljung i vin eller ättika och dricker om morgonen, 
då fördrives all köttslig lusta och onda lukt av mans mun Läg-
ger man ljung i kläder äter ej malen dom.  

Luktviol Viola odorata
Violen har en måttlig värme. Den är hälsosam när ögon för-
dunklas.

Viololja
Man värmer en fi n olja i solen eller vid brasan i en ny kru-

ka. Sätter till violer. Låter detta stå och dra. Och bevarar oljan 
i en fl aska för att bestryka ögonlocken med under natten.

Malva Malva neglecta
Malva heter kattost. Äter man malva som kål, då löser hon 
bunden mage och är god för giftdryck. Likaledes, varder man 
stungen av bi, stampa då kattost med olja och smörj därmed, 
det duger. Mot förstoppning skall man taga kattost och sjuda 
i söt mjölk med späck, och äta det sedan. Sjuder man malvans 
blad med olja, då duger det, för det som bränt är.

Så hjälper malva kvinna mycket snarliga både före och bak-
före blodruna.

Likaledes, stampar man henne med pillöv, då helar hon 
blodigt sår.

Likaledes, varder hon stampad med gammalt ister, då duger 
hon för det som brutet är.

Kattost är en tämmelig hög ört och har den dygd att om 
den bliver kokt med smör, och intagen utan bröd öppnar den 
magen gott och helbrägdar gott magens förstoppning.

Likaledes, kokt med vatten och intagen, gagnar den kvin-
nor som ammar deras barn, då den ökar deras mjölk.
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Malört Artemisia absinthium
Ät malört, hon gör att man kan pissa.

Malört duger för varböld och onda örter, och 
för det gift man får av bett. Låter man honung 
vid malört, då renas ögon om de därmed smörjas.
För hemlig sjukdom, stampar man malört och binder om svul-
len bakdel med lindat kläde, då duger det. Att du ej skall spy 
uppå sjö, drick malört före du dricker annan dryck.

Stampar man henne med ättika och smörjer sig med, då fl y 
alla loppor.

Malört är god för klåda om man tvår sig i hennes saft.
Lägger man malört i sina kläder, då skär ej malen dem.
För människornas eget vatten. Ät malört, hon gör att man 

kan pissa.
Malört duger för varböld och onda örter, och för det gift 

man får av bett.
Låter man honung vid malört, då renas ögon om de därmed 

smörjas.
För hemlig sjukdom, stampar man malört och binder om 

svullen bakdel med lindat kläde, då duger det.

Mjödört Filipendula ulmaria
Moracus mjödört eller byttogräs quod idem est.

Dricker man henne med vin, då helar hon huggormsbett.
Hennes saft är god läkedom för sot som heter cancer.
Stampar man mjödörtens rot, duger dess saft för allsköns 

ögonsjukdom. Likaledes, stampar man mjödörtens rot med 
vin, ger det lust till kvinna.

Likaledes, blandar man henne med ättika, då hjälper hon 
såriga fötter, där frost är uti.

Morot Daucus carota
Äter man mycket morot då får man lust till kvinnor.

Smörj dina tänder med morot, då lenas tandvärk.
Stampar man morot med honung och lägger vid magen 

där den är stor, då duger det. Målla Chenopodium album
Hon gör lös mage och är god för hård mage, om man gör 
plåster av rå eller sjuden målla. Dricker man mållafrö med 
vatten, det duger för gulsot.

Peppar Piper nigrum
Peppar duger för hosta och för dem där haver sjukdom i lever, 
och i magen, och böld. Och han minskar värk i sidor och 
rensar bröst.

Likaledes, gör peppar mörka ögon ljusa, om han blandas 
med ögonsmörjelse.

Och han duger för skälvandesot om han blandas med olja 
och smörjes om lekamen. Peppar sänker mat i magen och är 

god för matleda.
För ondan anda skall man taga peppar och mynta och litet 

av salt och stampa det tillsammans till pulver. Det skall man 
hålla länge i munnen och sedan svälja alltsamman neder.

För tandvärk skall man taga peppar och ingefära och litet 
salt, allt lika mycket. Och två först tänderna med ättika och 
sedan lägg vid där som värken är, både utan och innan. Det är 
gott för allsköns värk i tänderna.

Svartpepparen är varm och torr. Att äta mycket av den, ska-
dar människan, åstadkommer lungsäcksinfl ammation och för-
vandlar de goda vätskorna till dåliga. Om någon är mjältsjuk 
och känner äckel för all mat, då skall han under en måltid äta 
lite peppar med bröd, då får han aptit.

Persilja Petroselinum crispum
Persilja är god för gift. Hennes frö ger matlust och löser ond 
väderspänning och ont blod. Och den duger för vattusot och 
för kolik, och för värk i njurar och i urinblåsa. Och den rensar 
lever och sår, och gör att dött barn kommer ur moderliv.

Mot förstoppning tager man persilja, bröstört, saltkorn, näs-
selfrön, aniskärnor, libbsticka, fänkål, körsbärskärnor, plom-
monkärnor och blandar det alltsamman. Ät därav både afton, 
morgon och middag.

Persilja gör att man kan pissa, den löser det sot som gör att 
man ej kan kasta sitt vatten.

Hon hjälper allom spetälska om man äter henne, och 
minskar orenligheten i sjukdomen och kyler hettan.
Persilja, stött och lönnliga lagd, lockar fram lönnlig sjukdom 
och barn ur moderlivet.

Persiljevin
1 knippe persilja
1 liter vin
1 matsked vinäger
200 gram honung. Drick 2-3 små glas under dagen. Något 

mer innan man går till sängs. Motverkar stress.

Pors Myrica gale
Mirtus heter pors. Både trä och frukt duger till läkedom. Då 
är frukten bättre än blomster, och de kunna länge gömmas 
om de torkas i solen. Och dess färskare frukten är, dess bättre 
är hon.

Det stämmer spyning, om pors sjuds i ättika och läggs 
på magen. Av porsens aska läker sår och onda bölder, säger 
mästare Plinius. Pors gör att man kan pissa och duger för 
skorpions gift. Porsört är god för blodfl öde, diarré och lös 
mage.

Likaledes, grön pors stampad med ättika stämmer näs-blod 
om han läggs på huvudet. Och för eld i magen.

Likaledes, duger porssaft för dem som skalliga är.
Stampad pors blandad med vetemjöl, duga för svullna ögon. 

Gör olja av löven och bären, det lenar värk och och rensar 
sår.

Hon rensar svullna och såriga öron, om de ofta varder 
smörjda med henne.

Allt här sagt fi nns i mästare Plinius och mästare Isaacs böck-
er.

Purjolök Allium porrum
Porrus är purjolök. Han är god för dem som spottar blod.

Stampar man purjolökens frö med rökelse och med litet 
av mejram, då duger det för magsår. Stampar man pur-
jolök med vin och dricker det, duger det för hård mage.
Stampar man purjolök med honung, då är han god för böld 
och huvudvärk.
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Likaledes, blandar man hans saft med sjudet kom, då är det 
gott för huvud och för lungor, och för bröst och för röst.

Stampar man purjolök med vin och dricker, duger det för 
lös mage och huggormsgift. Likaledes, låter man salt med 
purjolök i färskt sår, helas det.

Dricker man purjolökssaft blandad med kvinnomjölk, 
duger det för gammal hosta och för allsköns sjukdom.

Stampad purjolök på benbrott, hjälper snart.
Rå purjolök är god för dryckenskap och gör kvinnolusta 

och blöter hård mage. 

Ros Rosa gallica
Rosa är ädla blomster och mycket nyttigt och haver söta 
lukt.

Och varda rosor smorda om mans tinning, då plägar det 
minska huvudvärk av sin dygd och sin söta lukt.

Ros är god för het mage eller hjärta.
Ögonsmörjelse av rosor, varda av att man torkar rosor och 

stampar smått och blandar med honung. Rosensmörjelse 
duger för sårig mun.

Dricker man rosenvatten, är det gott för skadlig böld inuti 
man.

Häller man rosenvatten i sin mun, då är det gott för tän-
der.

Lägger man salt och rosor stampat samman vid hundbett, 
då duger det.

Ruta Ruta graveolens
Hon duger för allehanda gift och för alla giftiga djurbett, om 
man stöter henne med vitlök och salt och nötkärnor, och 
lägger uppå.

Ruta rensar lungorna och bröst av mycket kall vätska som 
somliga hava av gammal köld. Likaledes, varder hon sjuden 
med olja då dräper hon maskar som pläga växa i magen.
Ruta är ädel ört och haver den makt att äter man henne om 
morgonen då gör hon klar ögonen. Ruta äten av man, mins-
kar i honom sköran lusta.

Ruta äten av kvinna, ökar kärleken.
Likaledes, varder hon äten då lättar hon tungt huvud och 

rensar hjärnan.
Likaledes, äter man henne ofta om morgonen, då förmenar 

hon spetälskasot att växa i mannen. Hon stärker magen om 
hon äts ofta, och dött barn kommer från kvinna.

Rättika Raphanus sativus
Så som andra örter växa upp, så växer hon neder i jorden.

Rättika är mer varm än kall. När den dragits upp ur jorden 
skall den innan den brukas, ligga nedgrävd två eller tre dagar 
i våt jord, varigenom dess kraft blir en aning mildrad.

Den renar hjärnan och minskar de skadliga vätskorna i in-
älvorna. Feta människor har lätt att tåla den, men inte svaga 
och magra.

Den som har mycket slem skall koka vin med honung, läg-
ga i lite rättikpulver och dricka detta på fastande mage och 
efter måltiden.

Men den som äter rättika, må efteråt äta galangarot, för den 
undertrycker den dåliga andedräkten och därmed besväras 
inga andra människor.

Var och en som hennes frö gnider sönder i sina händer och 
smörjer dem därmed, må då ta huggormen utan skada.

Likaledes, hon är och mycket hälsosam att äta fastande i 
maj månad och i annan timma, för det hon rensar innan ont 
blod, där man får av vinterköld och torkar det, att det ej gör 
skada.

Salvia Salvia offi cinalis
Salvia är en ädel ört.

Ej bliver mannen döder medan salvia växer i örtegården. 
Salvia stillar blod och läker sår.

Likaledes, varder hon sjuden i vin och drucken om mor-
gonen, gör det att mannens inälvor grönskas och bortdriver 
av inälvorna all orenlighet.

Dricker man rå salviasaft blandad med vin, då duger det för 
gammal hosta och för sidovärk. Stampar man henne och läg-
ger på giftbett, då hjälper det.

Senap Brassica nigra
Stampas senap med varmt vatten, då rensar han mans huvud 
med näsan.

Äter man senap, då styrker han magen och fördriver sjuk-
dom.

Stampar man senap med ättika, det helar orms bett.
Senap blidkar mans håg och är god vid svullen mjälte och 

lenar gammal sjukdom i magen.
Lägg senapsfrö eller rötter i must, så att han får kraft därav, 

då är den dryck mycket hjälpsam för magen och för huvud-
värk.

Stampar man senapsfrö med något som smort är, duger det 
för skorv. Senap stampad med ättika eller malen, rensar sår.

Och om ögon tåras och mörkna, tag då senapsfrö och stam-
pa väl smått, och sjud i vatten och i litet vin och skvalpa det 
i din mun i badstugan.

Likaledes, av senapsfrö görs olja som mycket duger för län-
dvärk och sidovärk. 

Skräppa (syra) Rumex acetosa
Hon styrka magen. Äter man skräppakål då binder den mans 
mage.

Om man badar sig med skräppans varma saft, då fl yr från 
honom skorv och klåda. Sköljer man skräppans saft i sin mun, 
då duger det för tandvärk.

Dricker man skräppans saft, duger det för blodsot.
För sten i blåsan och för gulsot, sjuder man skräppans rot 

med vin eller vatten och dricker. Ciminum är tysk kummin. 
Den löser ont blod och värk i magen. Den duger för köld i 
magen och i lever.

Varder den torr och blandad med ättika, då duger den för 
mycken diarré. Dricker man den med vin, duger den för 
ormsting och för bett. Dricker man den med vin eller vatten, 
löser den ånga.

Stampar man den med bönor, duger den för svullen köns-
del. Äter man den ofta hjälper den för blekt anlete.

Vallmo Papaver somniferum
Papaver är vallmo. Hon är trennehanda. En haver vita blom-
ster och en annan rött och den tredje är mindre och växer i 
åkern och haver brunt blomster.

Dricker man den bruna vallmosaften med vin, då botar hon 
förstoppning och binder blodfl öde där kvinnan haver och 
stillar hosta.

Likaledes, en pennings vikt skall man av detta frö taga. Tag-
er man mera, då får man sin död därav. Den vita vallmon ger 
sömn och duger mycket för diarré och heshet.

Papaver vallmo haver den dygd, att varder den stött och 
gjord till välling och äten i tre dagar arla, då duger den för 
mannen som ej gitter sova.

Varder vallmo stött med vin och gjort plåster av och bundit 
uppå huvudet, då späker det hjärnvarv och kommer huvudet 
till godan stadga, om det varder gjort i tre dagar. Och det är 
prövat.
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Roten av vallmo äten, gör gott i huvud så att orenlighet 
fl yter ur huvud genom näsan.

Vallmo sjuden med såpa och struken om ögon, fördriver 
oklar syn och gör synen vass och ren. 

Vide Salix alba
För huvudvärk, lägg samman malört och rött videlöv och det 
vita av ägget, och gör plåster och bind vid huvud med salt 
och svart vin.

Likaledes, tag videlöv och sjud i vin, och tvätta huvud med 
en dag. Det duger. Tag saft av videlöv och peppar och vrid i 
ögon. Det duger för värk och renar ögon.

Tag av videlöv och saft av fänkål, båda lika, och häll i ett 
glaskar och torka i solen, och häll så på olja och lägg det vid 
kranka ögon. Det skall bota.

Vitlök Allium sativum
Vitlök drucken med vin, gör diarré och är god för gulsot.

Sjuder man vitlök med böna och smörjer sina tinningar 
med, är det är gott för huvudvärk.

Sjuder man vitlök i vatten eller äter honom rå, då duger 
den för hosta och för bröst och gör storan röst.

Stampar man vitlök med gåsister och låter det i öronen, då 
duger det för öronvärk. Stampar man vitlök med svinister, då 
duger det för böld om det läggs vid. 

Ritwa Herjulfsdotter 
Alingsås museum

Illustrationerna är hämtade ur Pedanii Dioscoridis Anazarbei De 
medicinali Materia 1549

Skara stifts kyrkobeskrivningskommitté inbjuder 
härmed till årets kyrkohistoriska seminarium på 
Västergötlands museum i Skara den 23 och 24 sep-
tember 2009. Årets seminarium har titeln ”Per-
spektiv på bild och bygge”. 
Kyrkobeskrivningskommittén välkomnar alla in-
tresserade! 
Frågor besvaras av Elisabet Orebäck Krantz på te-
lefon 0511-260 35

Onsdag 23 september
15.00 Exkursion. Avfärd från Skara, Västergötlands  
 museums entré, i egna bilar. Ev. utrymme för  
 samåkning bör gå att ordna.
15.45  Göteve kyrka. Tak- och väggmålningar från  
 1400- och 1700-tal. 
16.45   Gökhems kyrka. Takmålningar tillskrivna  
 Mäster Amund.    
18.00 Åter Skara
19.00 – 20.00 De medeltida kyrkomålarna Albertus Pictor och  
 Mäster Amund ”En jämförelse mellan samtida må- 
 lare i Öst- och Västsverige” Jan Svanberg, fi l.dr,  
 professor, Stockholm

Torsdag 24 september
Moderator:  Professor Bertil Nilsson, teol. dr, Lund
9.30 Himlens fröjd eller helvetets fasa? – perspektiv på  
 västsvenska kyrkomålningar från 1700-talet 
 Maud Färnström, fi l. dr, universitetslektor,  
 Lund 
10.30 – 10.50 KAFFEPAUS

10.50  Kyrkomålningarnas symbolspråk – teologisk infalls- 
 vinkel Stina Fallberg Sundmark, teol. dr,  
 forskare, Uppsala 
11.50 – 13.00 LUNCH

13.00 Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria
 Jakob Lindblad, fi l. dr, arkitekt, Stockholm 
13.45 Medeltida takstolar i Västergötland Kina Linscott, 
 arkitekt, universitetslektor, Mariestad
14.30 – 14.45 KAFFEPAUS

14.45 Tusenårigt arv – ett försök att sammanfatta Skara  
 stifts 469 kyrkor Robin Gullbrandsson, fi l.  
 mag,  antikvarie, Jönköpings läns museum
16.30 Avslutning

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Fri entré. Ingen föranmälan. 

Arr: Skara stifts kyrkobeskrivningskommitté & Västergöt-
lands museum

PERSPEKTIV PÅ BILD OCH 
BYGGE

Kyrkohistoriskt 
seminarium 23 - 24 

september 2009
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Ny utgåva av minnesteckningar

Det fi nns en oavbruten serie sedan 1889 med minnesteck-
ningar över avlidna präster i Skara stift. Inför varje prästmö-
tesperiod, som då var sex år, utsåg biskopen en präst att vara 
minnestecknare. De senaste utgåvorna av minnesteckningar 
har fått namnet ”Föregångare”.

På biskopens uppdrag har Skara stiftshistoriska sällskap åta-
git sig uppgiften att fortsätta med minnesteckningarna. Den 
senaste upplagan, som presenterades vid medarbetarmötet för 
präster och diakoner i Borås i början av september, omfat-
tar åren 2005 - 2008. Det är inte mindre än 32 präster som 
blivit minnestecknade. I två fall fi nns endast biografi ska data, 
eftersom det framförts önskemål om att de avlidna inte skulle 
få någon minnesruna.

Bland dem som minnestecknats fi nns biskoparna Helge 
Brattgård och Karl-Gunnar Grape.

I några fall fi nns biografi er över präster som haft sin sista 
tjänstgöring i annat stift. De är dock alla prästvigda för Skara 
stift och har gjort betydande insatser i vårt stift.

De fl esta minnesteckningarna är skrivna av prostarna Len-
nart Nordquist och Nils Hjertén. Kyrkoherde Karl-Erik Tysk, 
Ovansjö, har i ett senare skede kommit in i arbetet och bio-
graferat fl era präster.  Han har länge tjänstgjort i Skara stift 
och har gedigna kunskapar om förhållandena här.  Prosten 
Lennart Franck, som tidigare ensam stått för fl era utgåvor av 
minnesteckningar, har skrivit om kyrkoherde Lars Ingham-
mar. Kyrkoherde Ingemar Holmstrand skriver om sin far pro-
sten Lennart Holmstrand.

Boken ger inte bara en bild av hur prästerna arbetat i sina 
församlingar.  Förhållandena i Skara stift och i Svenska kyrkan 
under andra hälften av 1900-talet blir också belysta. Kyrkan 
har under denna tidsperiod genomgått stora förändringar. 
Många intressanta livsöden tas fram. Humor och glädje fi nns 
också med och man kan läsa om många dråpliga händelser i 
prästernas liv.  Var och en har på sitt sätt gjort sin insats i den 
tjänst som de en gång blev kallade till och nu har slutfört. De 
är alla värda att minnas och förhoppningsvis kan minneteck-
ningarna bidra till detta.

Arkivarie Bengt O.T. Sjögren har varit ordförande och re-
daktör för arbetsgruppen för denna bok.

Den omfattar 190 sidor, kostar 150 kronor och kan beställas 
genom Skara stiftshistoriska sällskap.

Nils Hjertén

FÖREGÅNGAREFÖREGÅNGARE

MinnesteckningarMinnesteckningar
över prästeröver präster 

i Skara stift 2005-2008i Skara stift 2005-2008

Föreläsning om Swedbergs 
Swensk ordabok

Docent Lars Holm, Lund, berättar om sitt 30-åriga arbete 
med Jesper Swedbergs ordabok tisdagen den 29/9 kl. 
19.00 på Visitors Center i Skara.

Arr: Föreningen Norden, Stiftelsen Skaramissalet och Fören-
ingen för Västgötalitteratur.

Välkomna

Föreläsning om Äldre 
Västgötalagen

Välkommen till en föreläsning om Äldre Västgötala-
gen måndagen den 16 nov, kl. 19.00 i Djäknesko-
lans aula Skara.
Prof. Per Axel Wiktorsson berättar om sitt arbete med 
utgivandet av handskriften B 59, Äldre Västgötalagen. 
Ingen föranmälan. 

Välkomna - styrelsen
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Västgötar i psalmboken - IV

Psalmer från västgötska prästgårdar

Prästgårdskulturen hör väl tyvärr i stort sett en gången tid till. 
Det är numera få församlingspräster som bor i prästgården 
med sin familj. Men för bara ett par generationer sedan 
var prästgården ofta en verklig kulturhärd. Vid sidan av 
uppgifterna i församlingen ägnade prästerna sig inte sällan 
åt studier och att låta sin röst höras i den kyrkliga och 
allmänna debatten. En sida av detta var ett starkt intresse för 
psalmboken. I prästgården sjöng man ur den, och på sina håll 
fi ck man inspiration till att dikta nya psalmer. Sådana författare 
har vi redan gett exempel på, som missionären Ida Granqvist 
uppvuxen i Rackeby prästgård på Kålland och kyrkoherden 
Johan Hjertén i Hällstad, Ås härad. Västra Tunhems prästgård 
på sluttningen av Hunneberg var H D Sterns inspirerande 
miljö, och på prästgårdstomten i Östra Tunhem kan man bli 
visad till Paul Nilssons skrivarstuga, där man kan tänka sig 
att åtskilliga psalmer kom till under hans komministertid i 
Gudhems pastorat. Flera ambitiösa förslag till revision av den 
svenska psalmboken härrör också från västgötska prästgårdar, 
exempelvis genom A F Runstedt i Gökhem. Några sådana 
miljöer skall få skymta fram här. 

”I slutet av år 1887 var några präster samlade till ett colloquium 
i Härlunda prästgård”, berättar Olof Henricson i sin magistrala 
synodalavhandling vid prästmötet i Skara 1972.1 Någon läsare 
kanske undrar över det latinska ordet colloquium (som i citatet 
här har korrigerats i fråga om stavningen i boken), men det 
var i gången tid brukligt som beteckning på ett samtal med 
meningsutbyte. (Benämningen förekom i Lund i slutet av 
1950-talet för det samtal man inbjöds till efter att ha deltagit 
i studentgudstjänsten i Domkyrkans krypta.) O Henricson 
målar en bild från hur man umgicks den dagen i Härlunda 
strax söder om Skara: komminister Lundblad från Händene 
prästgård ”satt och fantiserade på orgeln, då kyrkoherden i 
Lidköping, han hette Olof Elfman, kom upp med det goda 
förslaget att bilda en prästerlig sångkör”.  Det förslaget föll i 

1 Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 107

god jord och tog snart synlig form i en sångkvartett med 
den omtalade Lundblad som dirigent. Elfman fortsatte på 
den inslagna vägen och bildade redan 1889 Kyrkosångens 
Vänner (KSV) med visionen att verka för den kyrkliga 
sångens höjande i hela stiftet. KSV gjorde sitt första offi ciella 
framträdande samma år vid prästmötet i stiftsstaden. 

Detta initiativ bland präster i Skara stift blev uppmärksammat 
i vidare kretsar. På prästmötet i Uppsala 1890 fi ck man lyssna 
till ett föredrag om hur ”den nyare kyrkosångshistoriska 
forskningen” skulle kunna höja gudstjänstlivet och komma över 
upplysningstidens ”nedbrytande och ombildande framfart”.
Föredrags hållaren Richard Norén och komministern i 
Händene fann snart varandra. Norén lät 1892 (tillsammans 
med kyrkomusikern John Morén i Stockholm) utge en 
samling koraler i gammalrytmisk form, och Lundblad fortsatte 
på den vägen och presenterade 1901 Svensk koralbok i reviderad 
rytmisk form. Så hade man hittat tillbaka till koralboken av 
1697, menar O Henricson.2  Vid utarbetandet av koralerna 
till Wallins psalmbok av 1819 hade Haeffner fått dominera. 
Den tysk-svenske dirigenten och organisten J C F Haeffner 
(1759-1833) var bl.a. director musices i Uppsala där han gav 
impulser till studentsångartraditionen.3 Han beklagade ”den 
tröttande vanan att spela koralerna så utomordentligt långsamt, 
liksom hörde detta till själva förträffl igheten”, men i gengäld 
krävde han en utjämnad takt och presenterade en koralsats 
som lämpade sig till fyrstämmig körsång. Väckelsens folk 
kände sig inte hemma i den sång som hördes i kyrkan, vilket 
enligt O Henricson ”arbetade den inbrytande separatismen 
i händerna”.4 

Granskar man psalmbokens register fi nner man inte sådana 
namn som Elfman och Lundblad, men de kan vara exempel på 
folk i bakgrunden, sådana som ivrade för själva psalmsången. 
För prästerna som höll colloquium i Härlunda prästgård var det 
en glädje att få sjunga psalmer och de ville få 

2 Ibid, sid. 107
3 Nationalencyklopedin, band 8, Höganäs 1992, sid. 289
4 Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 108

Lidköpings prästgård på 1930-talet. Här föddes skalden Gunnar Wennerberg 1817.



13

in sångarglädjen i kyrkan. Det låg i tiden, skulle man kunna 
säga. Ett par decennier efter samlingen i Härlunda skulle det 
födas en ny sång genom ungkyrkligheten och inte minst de 
ungdomskurser som den inspirerade till. 

Mot 1800-talets slut var en livlig diskussion om kyrkans 
psalmbok i gång. Redan när det kyrkomöte, som kom istället 
för den gamla riksdagens prästestånd, samlades för första 
gången 1868 togs psalmboksfrågan upp i två motioner. En 
av dem kom från domprosten i Uppsala C A Torén, som 
förespråkade att en revision av den Wallinska psalmboken 
borde ske, om än ”med lindrig hand”.5 Frågan kom att 
bearbetas i kommittéer som presenterade sina förslag. Men 
den togs även upp av enskilda. Skälen till detta kunde vara 
olika. En stark opinion ville slå vakt om traditionen från J 
O Wallin, medan andra önskade att psalmerna skulle vara 
bättre rotade i kyrkans bekännelse. Bland dem som vädrade 
sin mening fanns en gruppering som O Henricson kallar 
”en gammalkyrklig ’västgötaskola’ – Alin, Runstedt, G T 
Lundblad”.6  

Gustaf Teodor Lundblad har vi redan mött i Härlunda 
prästgård. Han var född i Trollhättan 1851 och blev efter 
femton års tjänstgöring i Händene kyrkoherde i sin hemort 
under några år i början av 1900-talet, innan han 1911 fl yttade 
till Fredsberg, där han kom att verka som kyrkoherde och 
kontraktsprost i Vadsbo till sin död 1931. ”Han var seg och 
uthållig, arbetande in i det sista” heter det om honom i 
herdaminnet, där hans förtjänster till kyrkomusikens fromma 
framhävs genom att en minnesruna citeras: ”Musiken var 
det element, vari han levde och rörde sig [---] den dagliga 
källan till vederkvickelse. Mest älskade han den klassiska, i 
sina koralsättningar grep han tillbaka på medeltida motiv.”7  

Svante Alin i Sventorp framlade ett eget psalmboksförslag 
1903, närmast i protest mot det som kommit från E 
Evers i Norrköping året före. Alin var ”mån om en klart 
bekännelsetrogen psalmbok” och kunde inte heller tåla den 
Wallinkult som många av den tidens tänkare odlade. Därför 
gjorde han en mycket hård gallring i 1819 års psalmbok.8 
Svante Alin räknas i herdeminnet till ”dessa rikt begåvade, 
viljestarka personligheter, som ej sällan utgått från de djupa 
leden och blivit märkesmän var på sitt område”. Han växte 
upp i ett allmogehem i Skarstad på Varaslätten och arbetade 
hemma på gården tills han var i tjugoårsåldern. Han tog starka 
intryck av den förkunnelse som hördes från C J Smedberg 
i Ryda och visste att han var kallad att bli präst. Alin var en 
utpräglad studiebegåvning och sökte sig först till Fjellstedtska 

5 Ibid, sid. 97f.
6 Ibid., sid. 107
7 Personuppgifterna är hämtade från Skara stifts herdaminne 1850-
1930, II, Stockholm 1930, sid. 130f., 693ff.
8 Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 106

skolan i Uppsala där han dock inte trivdes, varför han fl yttade 
över till Skara läroverk. Betydligt äldre än de andra kunde 
”den långe, magre gymnasisten med tänkarepanna och 
allvarsmin” efter endast ett par terminer vara klar att avlägga 
sin mogenhetsexamen i Uppsala 1876, före sina klasskamrater. 
Han behövde inte heller lång tid vid universitetet utan 
prästvigdes i Skara till julen 1879. Han hade nog haft för 
avsikt att snart återvända till akademin, men han fann att det 
var i församlingstjänsten han hade sin plats. Dock fortsatte han 
med teologiska studier på hemmaplan, först genom att ännu 
bara 29 år gammal med högt betyg avlägga pastoralexamen, 
som på den tiden krävdes för att få söka kyrkoherdetjänst, och 
sedan livet igenom fortsätta med sina studier. Herdaminnet 
ger honom följande karakteristik: ”Inom Skara stift och 
Sveriges kyrka kom A. att intaga en mycket framstående 
plats som lärd teolog, präst och församlingsherde, författare 
och psalmsångare.” Alin blev först komminister i Fågelås, 
innan han kallades till kyrkoherdetjänsten i Sventorp utanför 
Skövde 1887, vilken han uppehöll till 1928. Han hedrades 
med att promoveras till teologie doktor 1917, det år då man 
högtidlighöll 400-årsminnet av den lutherska reformationen, 
vilket kunde passa för en som kan ställas ”bland de främsta 
förkämparna för bevarandet av vårt svenska kyrkoarv från 
fädernas tid”. Svante Alin avled 1930, och det kan ses som 
kännetecknande för hans gärning att han plötsligt sjönk 
ihop vid ett kontraktsmöte i Skövde och dog bara ett dygn 
senare.9 

I den nuvarande psalmboken är Alins namn knutet till 
enbart nr 375, som där har begynnelseorden ”Upp, Sion 
att prisa”. Psalmen uppges vara diktad 1906 och fanns alltså 
inte med i Alins psalmboksförslag år 1903. Den återfi nns 
under rubriken ”Ordet”, medan den i 1937 års psalmbok 
presenterades som en psalm för Reformationsdagen. O 
Henricson ansåg att denna Alinpsalm ”synes ha de största 
utsikterna att leva vidare”, men han noterar ”mörksynen i 
första versen”.10 Där talas om att ”framfaren är natten” och 
att man fått se ”ljuset uppgånget”, vilket väl skall tolkas som 
att medeltidens mörker har fått vika, då ”funnen är skatten, 
Guds heliga ord”. Just den versen har nu blivit utgallrad, och 
i stället har slutversen lyfts fram för att ge ett mäktigt anslag 
med maningen att ”prisa och lova din Gud och hörsamhet 
visa hans heliga bud”. Inte minst den vers som säger ”Än 
vårdar och föder vår herde sin hjord, oss styrker och stöder 
med sanningens ord” är ett naturligt psalmval i påsktiden. 
Alin skrev ju sin psalm att sjungas till en känd påskmelodi. 
Att Svante Alin var en begåvad sångare och hade Guds ord 
som ledstjärna märks tydligt i denna psalm.

Herdemotivet möter i ännu en psalm från 1900-talets första 
decennium, tillkommen i en västgötsk prästgård. Det är sv. ps. 
558 ”Herren är min herde god” av A F Runstedt, tillkommen 
i Gökhems prästgård i närheten av Mösseberg. Den är en så 
kallad parafras, omskrivning av ett känt diktverk, i detta fall 
kung Davids älskade herdepsalm, nr 23 i Psaltaren. Den får 
ett högt betyg av O Henricson: ”Det är ett litet underverk 
att kunna göra en omskrivning så texttroget och ändå förläna 
den en så lyrisk ton.”11 Att psalmen upplevs så härlig att 
sjunga måste också bero på att texten anpassats till en mäktig 
melodi. Den är komponerad av en annan västgöte, Gunnar 
Wennerberg, vilken växte upp vid älvstranden i Lidköping, 
i den prästgård där stiftaren av KSV Olof Elfman senare 
kom att bli kyrkoherde. Den kallas Wennerbergsgården efter 

9 Personuppgifterna är hämtade från Skara stifts herdaminne 1850-
1930, II, Stockholm 1930, sid. 301ff.
10 Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 106
11 Ibid, sid. 117
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Gluntarnes skald. Skaldens far hette också Gunnar Wennerberg 
och tillträdde kyrkoherdetjänsten i Lidköping samma år som 
sonen Gunnar föddes, nämligen 1817. Melodin till Runstedts 
psalm återfi nns bland Wennerbergs tonsättningar till Davids 
psalmer, dock ej herdepsalmen, och den dateras till 1869. 

Axel Fredrik Runstedt föddes i Beateberg 1861 och 
växte upp på en bondegård. Han fi ck möjlighet att studera, 
först i Skövde och vidare i Skara. Han blev student i 
Uppsala 1882 och var klar med sina teologiska studier under 
vårterminen 1889, varefter han prästvigdes i Skara och fi ck 
ett antal kortvariga missiv, bl.a. i Gökhem dit han sökte sig 
som komminister 1895. Han verkade i detta pastorat under 
resten av ämbetstiden och valdes till kyrkoherde där 1902. 
Liksom Svante Alin promoverades Runstedt till teologie 
doktor i Uppsala 1917. Han avgick som kyrkoherde 1931 
och var som emeritus bosatt i Falköping och avled 1933.12

A F Runstedt var starkt engagerad i psalmboksfrågan. 
Sedan han tagit del av förslaget till ny psalmbok 1896, 
gjorde han ett mycket kritiskt inlägg i tidningen Kyrka och 
skola rubricerat ”Bör den svenska psalmboken behålla sin 
Wallinska karaktär”? Han besvarade själv frågan med ett 
klart nej, och han hade snart S Alin på sin sida, i broschyren 
Psalmboksfrågan som Alin publicerade 1897. Från en annan 
västgötsk prästgård hade dock gentemot Runstedt kommit 
ett beröm för psalmboksförslagets pietet mot det Wallinska 
arvet genom signaturen J P S-n, dvs. kyrkoherde J P Sandzén 
i Järpås. Runstedt argumenterade som församlingspräst och 
med uppmaningen: ”Gån ut till sjuk- och dödsbäddarna 
och studera där vad infl ytande vår psalmbok utövar!” Man 
skulle då jämte mycket välsignelsebringande även fi nna annat 
”sorgliga prov på vilket material här i fråga varande urvattnade 
psalmer erbjuda för det obotfärdiga hjärtats förskansningar”.13 
Runstedts livliga intresse för psalmboksfrågan meriterade 
honom till att själv bli ledamot av psalmbokskommittén 
1908-14.14

”Så skön en väg ej fi nns på jord”, sv. ps. 401, skrev Runstedt 
för i år jämnt ett hundra år sedan, då han alltså var aktiv i 
den sittande psalmbokskommittén. Det märks att han blivit 
berörd av de strömningar som ungkyrkligheten förde fram. 
Han sjunger här om kyrkan och de skatter som fi nns till buds 
där. ”En nåd det är, att i vårt land/än tempelklockor ljuda/

Likt källor invid öknens rand/Guds gårdar svalka bjuda” heter 

12 Personuppgifterna är hämtade från Skara stifts herdaminne 1850-
1930, I, Stockholm 1928, sid. 317f. och II, Stockholm 1930, sid. 
676
13 Olof Henrissson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 103 
och 465
14 Skara stifts herdaminne 1850-1930, I, Stockholm 1928, sid. 318

det. O Henricson påpekar att ordet ”än” ofta återkommer i 
psalmerna från den här tiden, och han kan känna det som ”en 
strid på skansarna, för en omöjlig sak”, men han fi nner ändå 
en klarsyn hos Runstedt som talar om att ”Guds församling 
bristfull är/ och ingen ren där fi nnes”.15 Han vet ju även att i 
sin psalm tala om både den stridande och den lidande kyrkan 
och att önska: ”Från land och folk och rike/ din Ande aldrig 
vike”. 

Ett antal prästgårdsmiljöer har så fått passera revy. Ämnet är 
inte uttömt ännu. Kanske blir det tillfälle att längre fram ta 
läsarna med till ställen som Flo prästgård intill Hunneberg och 
Kalv längst ned i Kinds härad längst söderut i Västergötland. I 
psalmboken hittar man nämligen många västgötar.

Lennart Nordquist

15 Olof Henricsson, Att färdas mot brunnar, Skara 1971, sid. 111f

Magnus Haraldssons liv i ny bok 

Magnus Haraldsson räknas som den siste romersk-katolske 
biskopen i Skara stift. Hans episkopat fi ck ett dramatiskt slut. 
Det fi nns få direkta källor kring biskopens liv, men nu gör 
stiftsthistoriska sällskapet ett försök att genom delstudier av 
både personsammanhang och händelseförlopp, ta fram nya 
infallsvinklar och konturer av denne mycket intressante och 
handlingskraftige biskop. En bok om biskopens liv beräknas 
utkomma under september månad.

Skara domkapitel valde Magnus Haraldsson till biskop un-
der Gustav Erikssons riksföreståndarskap 1522. I svenska brev 
kallas han ”mäster Måns, electus i Skara”. Electus är titeln för 
en vald biskop, som väntar på påvens konfi rmation och ännu 
ej har vigts till sitt ämbete. Under de första åren var Haralds-
son liksom Ture Jönsson, också han senare stark motståndare 
till Vasa, kungens förtroendemän i Västergötland.

Det var framförallt konfi skationen av kyrkojord, kyrklig 
egendom och klosterstängningarna som fi ck Haraldsson och 
många andra att förstå vad kungen egentligen var ute efter. 
1529 utbryter Västgötaherrarnas uppror, ett av många land-
skapsuppror mot kungen. Detta och andra misslyckas och 
Haraldsson får fl y ur landet och dör i Mecklenburg omkring 
1560. Under sin tid här kom han att utföra fl era biskopliga 
göromål. 

Boken omfattar ca 350 sidor och ett fl ertal kända med-
eltidsforskare medverkar med artiklar. Boken kostar 200 kr 
och kan beställas genom Johnny Hagberg, 0510-910 16 eller 
jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Ett av Haraldssons sigill
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Vem var den verklige Arn? 
Vilka kloster fanns i Västergötland 
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Biskop Hans Brask i Eggby
Biskopen i Linköping, Hans Brask (1464-1538), är väl idag 
främst, om han alls av någon bredare allmänhet är ihågkom-
men, förknippad med den sk ”brasklapp”, genom vilken han 
enligt legenden år 1517 skall ha protesterat mot bestraffning-
en av ärkebiskop Gustav Trolle. Under sitt sigill skall han ha 
fäst en lapp med texten ”Till denna besegling är jag nödd 
och tvungen”. Tre år senare, vid den rättegång som föregick 
Stockholms blodbad, sägs det att biskop Brask klarade sig un-
dan dödsdomen, genom att plocka fram sin lapp ur sigillet. 
Oavsett om historien är sann eller inte, har den använts för att 
karakterisera Brask som en moraliskt klandervärd och oärlig 
person. Att denna bild spreds, det låg i Gustaf Vasas intresse, då 
Brask var den tydligaste kritikern av den maktfullkomlighet 
och de övergrepp, inte minst mot kyrkan, som präglade Vasas 
regeringstid. Vad som i sammanhanget vidare förtigs, det är att 
dessa ”brasklappar” var ganska vanliga. Det fi nns många ex-
empel på personer som vid denna tid tagit tillbaka handlingar 
och beslut under förevändningen att de tvingats därtill. 

Nu skall inte denna artikel handla om denna episod i 
Brasks liv, utan hans kopplingar till Västergötland och Eggby. 
I en nyligen utkommen avhandling från Lunds universitet, 
Hans Brask. En senledeltida biskops tankevärld, ger författaren, 
Per Stobeus, en mångsidig bild av Brask. Av Brasks bevarade 
manuskript och brev kan man bl a se att han ägde egendomar 
i Lena socken. Det som emellertid förde Brask till Västergöt-
land och Eggby, det var hans kollega på Skara biskopsstol, 
Magnus Haraldsson. Haraldsson hade av Skara domkapitel 
valts till biskop 1522, men det kom att dröja en lång tid innan 
han biskopsvigdes. Skälen var först och främst att den dåva-
rande påven Hadrianus VI – och senare också Clemens VII 
– inte godkände biskopsvalet; påvestolen förbehöll sig rätt-
ten att själv utnämna alla biskopar, och hade därför utsett en 
italienare, Francesco de Potenza, till Skarastolen. Denne hade 
dock knappast för avsikt att fysiskt sätta sig på stolen, utan blev 
kvar i Rom. Haraldsson biskopsvigdes inte förrän 5 januari 
1528, fortfarande utan formellt godkännande från Rom. Un-
der hela perioden från 1522 till början av 1528  tvingades 
således Magnus Haraldsson att administrera stiftet som electus 
non consecratus – vald men inte vigd - vilket betydde att han 
i princip endast kunde handlägga administrativa och ekono-
miska frågor. Han kunde själv leda visitationer, däremot inte 
utföra några handlingar i samband med dessa som förutsatte 
biskopsvigning, exempelvis förrätta konfi rmation, inte viga 
kyrkor och inte förrätta några ämbetsvigningar. Sålunda var 
han i sådana ärenden hänvisad till hjälp från andra biskopar, i 
praktiken främst biskopen av Linköping, Hans Brask. Denne 
vigde i februari 1524 präster i Jönköping, för bland annat 
Skara stift, och, vilket är intressant för våra sammanhang, i 
februari 1527 vigde Brask ett antal akoluter i Eggby. Anled-
ningen till att vigningen skedde just i Eggby hänger sannolikt 
samman med att en av domkapitelsledamöterna hade en gård 
där.  

Prästvigningen föregicks under medeltiden av sex vig-
ningar till olika kyrkliga uppdrag, av vilka akolut var ett. Vig-
ningarna var uppdelade i ordines minores, de lägre vigningarna 
(ostiarie, lektor, exorcist, och akolut), och ordines majores, de 
högre vigningarna (subdiakon, diakon och präst). Akolutens 
uppgift – ordet betyder ungefär ”medhjälpare” – var att i 
gudstjänsten assistera de övriga tjänstgörande. Ostiarien var 
en slags dörrvaktare, lektorn läste bibeltexter i gudstjänsten, 
exorcistuppdraget handlade om besvärjelser, medan akoluten 
kunde betros med viktigare assistentuppgifter. Subdiakonen 

och diakonen assisterade prästen (eller biskopen) vid altaret.
De fem lägsta vigningarna är idag avskaffade inom den ro-

mersk-katolska kyrkan, men då, 1527, ansågs de nödvändiga, 
och så kom det sig alltså, att biskopen av Linköping, Hans 
Brask, i februari 1527 förrättade en sådan vigning i Eggby.

Markus Hagberg  

Biskop Hans Brasks sigill

Bok & Biblioteksmässa
i Göteborg den 24 – 27 september

För tredje året i rad deltar 

Stiftshistoriska Sällskapet

tillsammans med Missalestiftelsen och 

Västergötlands Fornminnesförening 

Vår monter har nummer D03:12

Ansvarig är Margareta Jansson

0511-137 46, 070-687 6343
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DOMKAPITEL var ursprungligen den krets av högre präs-
ter, som vid stiftsstadens domkyrka fungerade som biskopens 
rådgivare och medhjälpare och innehade prebenden. Ordet 
härleds ur bruket att kapitelvis läsa kanikreglerna. Det älds-
ta dk i Sverige är Linköping, inrättat 1232 med Birger Jarls 
bror, biskop Bengt som ledare. Dk är sedan belagda i Sverige 
i Skara 1257, i Strängnäs 1277, i Växjö 1280 och i Västerås 
1288. Antalet medlemmar har varierat mellan tre och fem. 
I Uppsala fanns vid slutet av medeltiden 22 dk-medlemmar. 
Vid reformationen överlevde biskopsämbetet men inte dk 
i sin ursprungliga form. Johan III:s Nova Ordinantia 1575 
gjorde vissa försök att rekonstruera dk men först genom in-
rättandet av gymnasier i stiftsstäderna under 1600-talet blev 
dk förvandlade till s. k. lärarkapitel, då utom stiftets biskop 
(preses) och domprost (vice preses), lektorerna blev bisittare, i 
vissa fall med församlingar nära stiftsstaden som prebenden. I 
Uppsala och Lund inträdde de teologiska professorerna som 
dk-medlemmar i lektorernas ställe. I Stockholm bildades ett 
motsvarande konsistorium med innerstadens kyrkoherdar och 
assessorer under ordförandeskap av pastor primarius, Storkyr-
koförsamlingens kyrkoherde. Vid tillkomsten av Stockholms 
stift 1942 blev pastor primarius domprost som vice preses i 
det nya domkapitlet. Ärkebiskopen fungerade i vissa fall även 
som preses före 1942. Den sammansättning av dk som stad-
gades i 1687 års förordning, kom att äga bestånd till 1936, då 
de gamla lärarkapitlen ersattes med normalt sex ledamöter: 
biskopen-preses, domprosten-vicepreses, en av stiftets präster 
vald ordinarie präst, en lekman vald av pastoraten i stiftet, 
samt två av regeringen utsedda lekmannaledamöter, varav en 
fram till 1958 skulle vara sakkunnig beträffande folkundervis-
ningen. Vid tillkomsten av länsskolnämnderna upphörde de-
fi nitivt återstoden av dk:s månghundraåriga befattning med 
undervisningsväsendet; biskopen lämnade samtidigt uppdra-
get att vara eforus för läroverken.

Genom 1988 års domkapitelslag (SFS 1988:181) består dk av 

biskop, domprost, prästerskapets ledamot, samt tre av stifts-
samfälligheten valda ledamöter. Av de tre i de nya stiftskans-
lierna ingående enheterna domkapitel, stiftsstyrelse och egen-
domsnämnd är enbart dk en helt statlig myndighet.

De svenska domkapitelarkiven rymmer tillsammans ett be-
tydande källmaterial till inte bara kyrkohistoria utan även un-
dervisnings-, social- och lokalhistoria genom den från början 
mycket omfattande befattning, som varje dk hade med olika 
samhällsförhållanden inom respektive stift. Med hjälp av pro-
tokoll, diarier, aktserier eller räkenskaper kan forskaren leta 
sig fram till mycket skilda ämnen. I några fall (Skara dk: Sven 
Dahlgren) fi nns person-, orts- och sakregister för längre el-
ler kortare tidsavsnitt, som underlättar sökandet. I fl era stift 
(Uppsala, Skara, Kalmar m. ml.) har man under viss tid sor-
terat alla pastoratshandlingar topografi skt, vilket i hög grad 
underlättar forskningsarbetet. 

Förteckningsläget måste betecknas som varierande. En för-
dröjande faktor har uppenbarligen varit att dk-arkiven rela-
tivt sent inlevererats till landsarkiven och länge legat kvar i 
myndigheten med gamla förteckningar som följd. När dessa 
sedan måst revideras och stämmas i samklang med nyförteck-
nade delar av det yngsta beståndet, där nya förvaltningsrutiner 
och redovisningssystem återspeglas, har man inte sällan måst 
kompromissa emellan gamla och nya förteckningsplaner, inte 
minst med hänsyn till tidigare gjorda källhänvisningar i tryck-
ta arbeten. Arkivbeskrivning i modern mening saknas i de 
fl esta stift. Ingegerd Marells redovisning av Härnösands dk är 
ett mycket fi nt undantag. Förluster genom brand eller andra 
orsaker är relativt sällsynta. Vid Karlstads brand 1865 förstör-
des dock så gott som hela det äldre arkivbeståndet och bara 
ett fåtal handlingar från 1700-talet har överlevat. Härnösand 
noterar smärre förluster av liknande slag. Trots att Stockholms 
stift är vårt yngsta med tillkomstår 1942, är dk-arkivet ett av 
våra äldsta, beroende på att man föredragit att inte avsluta det 
gamla Stockholms stads konsistoriums arkiv med dess äldsta 

Domkapitelarkiv

Tryckeriinteriör från omkring 1590. Kopparstick av Jan van der Straet.
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avhandlingar från 1595. Luleå stifts tillkomst 1903 respektive 
Kalmar stifts införlivande med Växjö stift 1915 bildar naturliga 
gränsår för början respektive slut. Karlstads stifts föregångare, 
Mariestads superintendentia, har efterlämnat en kapitelbok, 
som ingår i Mariestads kyrkoarkiv (vol. N:3) i GLA.

Generellt kan man säga, att arkivbildningen i de fl esta dk-
arkiv är bevarad från mitten av 1600-talet med varianter i 
båda riktningar. Protokollen bildar naturligt nog stommen i 
källserien med sin mängd av mål, avseende prästerskap, kyr-
kotukt, församlingsliv, enskildas äktenskapsförhållanden, skol-
väsen, valärenden och tillsättningsärenden, ekonomiförvalt-
ning m.m. Övriga serier av kungl. brev, akter (somliga ord-
nade topografi skt eller efter ärende) kompletterar det mera 
knapphändiga protokollsmaterialet. Biskopens ställning som 
eforus och högste styresman för undervisningsväsendet i sitt 
stift upphörde först 1958 och har på många håll föranlett sär-
skild arkivbildning. Först i relativt modern tid har man bildat 
särskilda biskopsarkiv, i Härnösand sedan mer än etthundra år 
tillbaka, medan sådana i andra fall saknas. Göteborgs dk har 
till GLA t.ex. inlevererat biskop Bo Giertz’ ämbetsarkiv, som 
speglar hans omfattande verksamhet 1949 – 1970 både som 
pastor pastorum och på riksplanet.

Med vissa variationer synes det allmänna arkivschemat ha 
följts vid tillkomsten av de fl esta arkivförteckningar. När Skara 
dk-arkiv ordnades och förtecknades vid sekelskiftet av Gustaf 
Fjetterström, arkivarie i Vadstena (VALA var vid denna tid 
ännu arkivmyndighet för Skara stift), skapade han det stora 
system av pastoratshandlingar, ordnade alfabetiskt eter pasto-
ratens dåvarande namn, vilka vardera fi ck ett undernummer. 
Även efter tillkomsten av nya pastorat i samband med 1962 
års pastoratsreglering har detta system använts. Göteborgs dk-
arkiv, som genom frivilliga insatser av förre stiftssekreteraren 
Fridolf Wildte blev defi nitivt ordnat på 1960-talet, har sin 
stora årsvisa serie av protokollsbilagor liggande i ett av GLA 
uppgjort dossiersystem, som skapar både överblick och säker-
het i sökandet.  

Byggnadshandlingar för särskilt de medeltida domkyrkorna 
med tillhörande ritningar är ett påtagligt inslag i de äldsta stif-
tens dk-arkiv. Liksom vid all byggnadsforskning är här även 
vissa räkenskapsserier en betydande källa.

Äktenskapshandlingar med utfärdade skiljobrev fi nns i de 
fl esta dk-arkiv; först 1916 upphörde domkapitlens befattning 
med dessa mål. Denna källserie har under senare år uppskat-
tats av både social- och kvinnohistoriker. För Göteborgs dk 
fi nns ett i GLA upprättat personregister till handlingarna för 
tiden 1720 – 1889.

På grund av domkapitlens sammansättning som lärareka-
pitel, som upphörde först 1936/37 har dk-arkiven, särskilt 
under 1800-talet stora serier till både läroverkens och folkun-
dervisningens historia. Först genom omdaningen till elemen-
tarläroverk 1850 fi ck de gamla gymnasierna med tillhörande 
trivialskola en gemensam permanent rektor för alla stadier. 
Före denna reform är många handlingar rörande skolorna att 
söka i dk-arkiven.

Vid utfärdandet av 1829 års förordning om inventering av 
kyrkornas äldre inventarier och kulturhistoriska minnen på-
bjöds att ett protokoll skulle upprättas i tre exemplar. Stifts-
exemplaret fi nns oftast kvar i dk:s arkiv som en värdefull to-
pografi sk källa.

Räkenskapsserierna i ett modernt dk-arkiv är ofta mycket 
fi nfördelade och har dessutom måst byggas ut så att de hand-
lingar som System S och SLÖR bildar får sin rätta placering. 
Förvaltningen av kyrkans jordar, skogar och övrig fast egen-
dom utövades intill 1932 av dk i visst samarbete med läns-
styrelsen. Genom tillkomsten av stiftsnämnderna skapades ett 

särskilt organ för denna egendomsförvaltning, som under sig 
hade de regionala boställsnämnderna. Till stiftsnämnden var 
även en stiftsjägmästare knuten. Vid 1988 års reform avlöstes 
stiftsnämnderna av de nybildade egendomsnämnderna, som 
skall fi nnas i varje stiftssamfällighet. Samtidigtupphörde de 
lokala boställsnämnderna.

År 1994 har alla äldre dk-arkiv med undantag av Västerås 
inlevererats till respektive landsarkiv. Slutårsgräsen varierar, 
men ligger ofta omkring 1900 (för Skara dk dock 1930 och 
för Göteborgs dk 1950). Kalmar 1915 upphörda dk-arkiv 
förvaras i VALA.

Uppsala och Lunds dk-arkiv har förutom de vanliga källse-
rierna även en del speciella handlingar. Under ärkebiskopen 
har av ålder de svenska utlandsförsamlingarna sorterat; åtskil-
liga källor till svenska kyrkans verksamhet i utlandet fi nns 
alltså här. Lunds stift fi ck vid försvenskningen 1658 behålla 
sin fasta egendom. Arkivet är uppdelat på en äldre del för ti-
den före 1680, främst omfattande pergamentbrev, jordeböck-
er och räkenskaper. Särskilda kyrkoinspektorer fanns i äldre 
tid för at utöva kontroll av egendomsförvaltningen.

Bland den stora och skiftande serien av insända uppgifter 
återfi nns förteckningar över vaccinerade, över barnmorskor, 
över blinda, avlidna inom adel och prästerskap, samt tidiga 
uppgifter om kyrkoarkiven före landsarkivens tillkomst. Ge-
nom dk passerade de statistiska tabellerna på väg till Tabell-
kommissionen/SCB, vilket är anledningen till att även ett 
dk-arkiv kan ha vissa årgångar av statistik. För åren 1849 
– 1859 fi nns dessutom utdrag ur församlingarnas födelse-, 
vigsel- och dödböcker.

Liksom den icke-territoriella Hovförsamlingen i Stock-
holm fortfarande har ett eget hovkonsistorium fanns i Karls-
krona under åren 1644 – 1826 ett amiralitetskonsistorium 
under ledning av en amiralitetssuperintendent. Vid indrag-
ningen 1826 överfördes ärendena till Lunds dk som även 
inom sin arkivbildning bevarar konsistoriets arkiv.

De svenska dk-arkiven omspänner handlingar från 1500-tal 
till 1900-tal och är tillsammans en rikt varierad forsknings-
källa, som på ett ofta unikt sätt kompletterar det övriga lokal- 
och personhistoriska källmaterialet i våra landsarkiv. 

Bengt O. T. Sjögren
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Kåre Skredsviks (1897-1946) liv fångar en intressant epok 
av Svenska kyrkans historia, men speglar också en enskild 
människas sökande efter klarhet och sanning. Född i ett väst-
svenskt prästhem kom han att studera teologi, prästvigas och 
uppehålla olika tjänster i Svenska kyrkan, sist som kyrkoherde 
i Garda pastorat, Visby stift. 

Under studietiden kom han i kontakt med professor Ei-
nar Billing, ungkyrkorörelsen och ärkebiskop Nathan Söder-
blom. Även om dessa personer blev hans nära vänner, kom 
han aldrig att helt anamma den teologi eller den teologins 
utgångspunkt som de förfäktade, utan gick sin egen väg. Från 
västkusten och det gammalkyrkliga arvet ärvde han tron på 
kyrkan och kyrkans ordningar, på ämbetets betydelse och 
teologin som en uppenbarelse. Genom sina senare studier 
och bekantskaper kom han i kontakt med den svenskkyrkliga 
högkyrkligheten, och var en tid en del av denna, men kom 
sedan att i allt större utsträckning att omfatta den romersk-
katolska tron. 

1930 kom han att ge ut ett eget liturgiskt förslag till hög-
mässans fi rande, Den heliga mässan i Svenska kyrkan, vilket 
i sin tur drog på sig en enorm presspolemik. Med nutida 
svenskkyrkliga mått framstår detta förslag som mindre radi-
kalt, men då kom det att besegla Kåre Skredsviks svenskkyrk-
liga öde, och han övergick till den romersk-katolska kyrkan. 
Såtillvida rymmer också denna skrift en tidig svensk konver-
tithistoria.

Under hela sitt liv hyste Kåre den förhoppningen att få 
disputera för doktorsgraden. I Uppsala hade han tagit licen-
tiatexamen, men fortsättningen dröjde fram till 1937 då han 
vid universitetet i Nijmegen disputerade på avhandlingen Die 
Philosofi e des jungen Geijer in ihrem ideengeschichtlichen Zusam-
menhang. 

Biografi n över Kåre Skredsvik är en spännande och intres-
sant läsning om en människa son inte lät sig inordnas, som 
tänkte själv och som var beredd att ta konsekvenserna av sitt 
tänkande.

Boken omfattar 104 sidor och kostar 150:-

Från Wittenberg till Rom
En biografi över Kåre Skredsvik 

Thomas Skredsvik Lars-Göran Lönnermark var biskop i Skara stift 1989-2004. 
Under åren 1990-1997 gav han ut fem herdabrev med olika 
teman. Breven var avsedda för samtal och studier i försam-
lingarna. Det var också på detta sätt de kom att användas.

Till Lars-Göran Lönnermarks sjuttioårsdag den 26 augusti 
har herdabreven givits ut i bokform genom Skara stift och 
Skara stiftshistoriska sällskap försorg. Utgivningen är också 
för stiftshistoriska sällskapet ett slags jubileum då det är nr. 50 
i dess utgivning. 
Boken omfattar 79 sidor och kostar 100 kr. Den kan beställas 
genom Johnny Hagberg.

Specialerbjudande

Du som är medlem i sällskapet får erbjudande att 
köpa boken  Birgitta av Vadstena 
         Pilgrim och profet 1303-1373
429 s, hårdpärm med skyddsomslag, rikt illustrerad 
med både svartvita och färgbilder.
Endast 100 kr + ev. frakt
Beställ genom Johnny Hagberg
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20. Ora et Labora. Varnhems klosterkyrka under nio sekler.
      Red. Johnny Hagberg. 2005. ISBN 91-975004-4-5
21. Hielp Maria. En bok om biskop Brynolf Gerlaksson.
      Red. Johnny Hagberg. 2005. ISBN 91-975004-6-1
22. Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 2002-2004.
      Red. Bengt O.T. Sjögren. 2005. ISBN 91-975004-7-X
23. Återblickar från predikstol och akterdäck.
      Bengt Schantz. 2005. ISBN 91-975004-8-8
24. Skrivare i det medeltida Skara stift. Per-Axel Wiktorsson.   
 2006. ISBN 91-975004-9-6
25. Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift. Red. Johnny  
 Hagberg. 2006. ISBN 91-975873-0-3
26. Folkungar och Korsriddare. Bo J. Theutenberg. 2006.
      ISBN 91-975873-1-1
27. Skaramissalet. Red. Christer Pahlmblad.2006.
      ISBN 91-975873-2-X
28. Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Inga von   
 Corswant-Naumburg. 2006. ISBN 91-975873-6-2
29. Skövde soldathem 1917-2007. Bengt Larsson. 2007.
     ISBN 978-91-976688-0-4

30. Gryningsljus. Karl-Erik Tysk. 2007.
 ISBN 978-91-976688-1-1
31. S:ta Elin av Skövde. Sven-Erik Pernler. 2007.
      ISBN 978-91-976688-3-5
32. Livets slut och sista vilan. Margaretha Swedberg & Anita  
 Carlsson. 2007. ISBN 978-91-976688-4-2
33. Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift. Red. Johnny  
 Hagberg. 2007. ISBN 978-91-976688-5-9
34. Ett fönster mot den himmelska kyrkan. En vänskrift till Alf  
 Härdelin. Red. Johnny Hagberg. 2007.
      ISBN 978-91-976688-7-3
35. Jesper Swedberg – en antologi. Red. Johnny Hagberg. 2008.
      ISBN 978-91-976688-6-6
36. Horae de Domina. Vår Frus Tider. Red. Johnny Hagberg.  
 2008. ISBN 978-91-976688-8-0
37. ”Tills du återupprättar helgedomarna.” Kyrkorestaureringar i  
 Västergötland 1920-1960. Robin Gulbrandsson. 2008.  
 ISBN 978-91-976688-9-7
38. Kyrkliga förhållanden bland Svenskarne i Reval.    
 Faksimiltryck.2008. ISBN 978-91-977365-0-3
39. Ön. Adelaide Schantz. Faksimiltryck med kommentar.   
 2008. ISBN 978-91-977365-1-0
40. Mellan liljan och sjöbladet I:I. Bo Theutenberg. 2008.   
 ISBN 978-91-977365-2-7
41. Tusenårigt arv. Robin Gulbrandsson. 2008. 
 ISBN 978-91-977365-3-4
42. Den långa vägen. Yngve Levenskog. 2009. 
 ISBN 978-91-977365-4-1
43. Ekon i Husaby. Bengt Wadensjö. 2009. 
 ISBN 978-91-977365-5-8
44. Gudhems kloster. Red. Markus Hagberg. 2009. 
 ISBN 978-91-977365-6-5
45. Jean Gersons Ars moriendi. Om konsten att dö. Red.   
 Markus Hagberg. 2009. ISBN 978-91-977365-7-2
46. Jesper Swedbergs Swensk Ordabok. Lars Holm. 2009. 
 ISBN 978-91-977365-8-9
47. Biskop Magnus Haraldsson och hans samtid. Red. Johnny   
 Hagberg. 2009. ISBN 978-91-977365-9-6
48. Kungsljus. Karl-Erik Tysk. 2009. 
 ISBN 978-91-977366-0-2
49. Mellan liljan och sjöbladet I:II. Bo Theutenberg. 2009.   
 ISBN 978-91-977366-1-9
50. Gör Kristus känd. Samlade herdabrev av Lars-Göran   
 Lönnermark. 2009. ISBN 978-91-977366-2-6
51. Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 2005-2008.   
 Red Bengt O. T. Sjögren 2009. ISBN 978-91-977366-
3-3
52. Från Wittenberg till Rom. En bok om Kåre Skredsvik.   
 Thomas Skredsvik 2009. ISBN 978-91-977366-4-0
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Yngve Benjaminsson TÖLLSJÖ
Björn Berggren HYLTEBRUK
Sture Björnson ALINGSÅS
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