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Årgång 17

Prinsesskonfi rmationerna i Levene

Nästa år blir det med stor säkerhet rojalistisk yra i Sve-
rige. Kronprinsessan Viktoria, Hertiginnan av Västergöt-
land, gifter sig i Stockholms Storkyrka. Särskilt hedrande 
är det för Västergötland och Skara stift att vår förre bi-
skop Lars-Göran Lönnermark är en av de präster som 
kommer att förrätta vigseln.

Under några år stod Stora Leverne i centrum för en 
slags annan rojalistisk yra. Tre av våra prinsessor kom att 
konfi rmeras i församlingen: Margareta, Birgitta och De-
sirée.   

Självklart kom dessa konfi rmationer att påverka för-
samlingen på olika sätt. Konfi rmationspräst var kyrko-

herden Tell Törnblad. Törnblad var en genuin västgöte 
och skarastiftspräst i andra generationen. Om dessa kon-
fi rmationer berättar sonen Sören Törnblad i en artikel i 
detta nummer av vårt stiftshistoriska medlemsblad. Sö-
ren Törnblad blev präst i tredje generationen och avslu-
tade sin tjänstgöring som kyrkoherde i Ransberg.

Vid den tid då prinsesskonfi rmatiornerna i Lever-
ne hölls var konfi rmationsseden så gott som obruten. 
Mycket har hänt sedan dess. Utan tveken kan sägas att 
konfi rmanderna är kyrkans framtid. Den grund vi läg-
ger idag har betydelse för vår framtid.

Hagaprinsessorna tillsammans med Tell och Märta Törnblad, Prinsessan Sibylla samt Nennie Björnberg (barnsköterska på slot-
tet under många år). Foto från 1954.
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Det var ett något överraskande besked en dagstidning 
kunde ge 1950. Många frågade sig: Varför just där? 
Som ett litet bidrag till stiftshistorien har jag blivit 
ombedd att skriva något om detta. Enligt gammal 
god kyrklig sed blir det i tre delar.

Hur kom det sig?
Som nybliven kyrkoherde i Norra Fågelås började pappa och 
mamma bjuda in ungdomar att konfi rmeras sommartid. För-
sta gången var 1930. Ett tiotal ungdomar installerades i Präst-
gården, och vi barn fi ck tränga in oss i snedgarderober och 
vindsutrymmen. Lästiden var ungefär fem veckor. Mamma 
var hushållslärarinna och hade god hjälp av hembiträdet och 
sedermera trotjänarinnan Karin Johansson. Ungdomarna fi ck 
självklart bädda sina sängar, hålla snyggt på rummet, hjälpa 
till med dukning, torkning av disken, plockar bär till maten, 
hämta mjölk hos arrendatorn – det gick åt mycket mjölk, 
eftersom vi satte fi lbunkar till frukost varje dag. Enligt tidens 
sed var det kommod med vattenkanna, handfat och potta 
som gällde.

Vid fl yttningen till Levene 1940 hade mina föräldrar alltså 
en tioårig rutin. Det fortsatte i samma stil, och för familjen 
var det alltså en tjugoårig vana som endast förändrades något 
lite av att en av ungdomarna var prinsessa. Sådana sommar-
konfi rmationer var ganska eftertraktade, varför det ofta hände 
att man bokade plats i förväg. Det gjorde bl.a. överste, senare 
general Åge Lundström, t.o.m. två år i förväg på grund av 
utlandstjänstgöring. Han var adjutant och stabschef hos Folke 
Bernadotte, då denne mördades i Israel 1948. Prinsessan Si-
bylla fi ck höra om sommarkonfi rmationerna och tyckte det 
skulle passa hennes något blyga dotter. Pappa kallades upp till 
Haga och blev tydligen godkänd, trots att han hade otur: Han 
fi ck ingen taxi vid Centralen och inte heller vid Haga grin-
dar utan måste traska genom parken i hällande regn. 

Några andra fl ickor var också goda vänner med prinsessor-
na, och säkert hade pastor primarius Olle Nystedt ett fi nger 
med. Han hade nämligen varit kyrkoherde i Dala, utnämnd 
av patron på Dala säteri, och tillsammans med ett antal präster 
och prästfruar umgicks pappa och mamma regelbundet med 
makarna Nystedt sedan den tiden.

Hur var det?
Dagsschemat var det inget problem med. Det var som vanligt. 
Efter frukost bar det i väg till kyrkan, där själva undervisning-
en försiggick mellan kl. 10 och 12. Pappa använde länge Sam 
Stadeners konfi rmandbok men övergick så småningom till 
Bo Giertz’ Grunden, som han ansåg mera pedagogisk. Efter-
middagen ägnades åt bad, krocket, badminton eller lek. Sedan 
avsattes förstås tid till läxläsning.

På den tiden var det inte tal om ständig polisövervakning, 
inte ens en hovdam följde med. Det var endast vid konfi rma-
tionshögtiden som press och allmänhet bjöds in. Trots central 
överenskommelse med pressen kunde inte alla tidningar hålla 
sig i styr utan försökte på olika sätt åstadkomma reportage 
och ta bilder. På olika sätt försökte vi tre bröder ”skydda” 
Sessan – hon ville helst behandlas som alla de andra. När 
hon och några andra fl ickor satt uppe på ett hölass kom en 
fotograf med kameran i högsta hugg och frågade: Var är prin-
sessan? – Det vet vi inte, kom det uppifrån lasset. Fotografen 
nöjde sig med det beskedet – han hade inte känt igen den 
schalettprydda Sessan. 

Rumsfördelningen i Prästgården bestod i att Sessan och en 
av de andra fl ickorna fi ck bo i gästrummet, längst in till höger 
på nedre botten. I de två gavelrummen mot kyrkan låg fyra 
fl ickor och i den gamla kuskbostaden Rosens vid dammen 
i trädgården övriga fyra. Alla fl ickorna hade cyklar med sig 
– på den tiden kunde man enkelt skicka en cykel med tåg. 

Hagaprinsessa konfi rmeras i Levene 

Prinsessan Margareta och Tell Törnblad
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Till kyrkan och till badsjön, alldeles nyligen iordninggjord 
av Röda Korset, och till samhället passade det bra att cykla. 
Måltiderna åt vi så ofta det gick vid ett långbord utanför 
köksfönstret, som fungerade som serveringslucka. Pappa satt 
vid bortre kortändan, mamma vid den andra och sessan alltid 
vid pappas högra sida. F.ö. var det fri placering. Utdukning-
en började hos pappa och tallrikarna skickades nedåt under 
sången ”Denna tallrik den ska vandra från den ena till andra, 
låt den gå, låt den gå. Låt den aldrig stilla stå.” Det blev en 
avsevärd rutin med detta – fl ickorna praktiserade det högljutt 
också under den högtidliga avslutningsmiddagen. Det gladde 
kronprinsen mycket och även övriga gäster. 

Dagarna avslutades med aftonbön och samvaro – pappa 
spelade gärna något på fl ygeln. Det hände att någon kon-
fi rmand också bidrog. Kl. 10 skulle det vara tyst och släckt. 
Inte ens midsommarafton tillät mamma någon att vara uppe 
längre. Hon blev verkligt förargad när någon påstod att några 
fl ickor smitit i väg till en dansbana. Det var bara en enda kväll 
mot slutet som det blev litet extra en kväll – det var så varje 
år. Vi pojkar ordnade med hjälp av Karin lite saft och bullar 
m.m., och efter läggdags smög sig fl ickorna tyst ned till Ro-
sens. Från Sessans rum klättrade man då ut genom fönstret. 
Pappa och mamma skulle inget veta. Det hände ändå nästan 
varje år att pappa stod och kikade ut från sängkammaren och 
myste när han såg fl ickorna smyga i nattdräkterna genom 
trädgården. Några längre utfärder företogs varje år: till Skara 
med domkyrkan (när prinsessorna var med också besök hos 
biskopen) och till Flämslätt och även till Margarethas föräld-
rars sommarstuga för bad och roddtur i vår ”Harpsundseka”. 
Rörstrand och Läckö med båttur på Vänern hörde också till 
utfl yktsmålen.

Traktens befolkning upptäckte efter hand att en prinsessa 
fanns i Levene. Det märktes bl.a. på att kyrksamheten tilltog 
söndag för söndag. En viss tröghet hos kyrkfolket kunde ock-
så märkas. Alla hade inte så bråttom med att sätta sig under 
gudstjänsten. Margaretha hade order hemifrån att inte glöm-
ma gamle kungens födelsedag den 16 juni. Jag fi ck hjälpa 
henne att telegrafera: ”Gammelfarfar gratuleras. Margaretha.” 
Efter en halvtimme motringde man från telegrafen och und-
rade: Är det ett skämt eller är det allvar? Samma sak hände när 
prins Bertils gratulationstelegram avsändes: ”Farbror Nappe 
gratuleras. Margaretha.”

Vi pojkar Törnblad hade våra särskilda uppgifter, t.ex. att 
hjälpa till att hålla den stora trädgården i ordning – krocket-

planen måste vara klippt. Det var handklippning som gällde. 
Den långa, höga och vassa hagtornshäcken utmed landsvägen 
måste klippas. Gångarna skulle kantskäras och skyffl as m.m. 
Vi var fl ickornas enda fritidsledare och livvakter under de 
fem veckor lästiden varade.

Konfi rmationerna blev verkliga folkfester med tusentals 
besökare. Röda Korset hade ett stort militärtält utanför träd-
gården med kaffeservering o.d. Nu fanns ett trettiotal ord-
nings- och trafi kpoliser på plats. Kyrkorådet hade bestämt att 
varje hushåll i pastoratet skulle få en biljett till kyrkan. De 
kungliga satt på stolar till höger i koret, konfi rmanderna på 
de två främsta bänkarna till höger, sedan anhöriga på reser-
verade platser och därefter församlingsbor. Pressen höll till på 
läktaren. År 1950 hade pappa bett Olle Nystedt assistera, men 
1951 och 1954 var biskop Yngve Rudberg assistent. Prome-
naderna till och från kyrkan gav rikliga tillfällen att bese och 
hylla de kungliga och konfi rmanderna. Efter middagen kom 
kyrkokören, förstärkt med Rydakören, och uppvaktade utan-
för Prästgården. Det blev både gemytligt och högtidligt. Att 
några av våra gamla trädgårdsmöbler brakade sönder förhöjde 
bara stämningen.

Kronprinsparet och drottning Ingrid kom med kungliga 
järnvägsvagnen till Herrljunga och hade lite spilltid före kon-
fi rmationen. Man tänkte sig ett besök vid Sparlösastenen. Det 
går inte, sa hovet. Vi får aldrig kronprinsen därifrån. Det blev 
Eriksbergs kyrka i stället. Prinsessan Sibylla och prinsessan 
av Wied kom från Klingspors på Kinnekulle. År 1952 var 
det Birgittas tur och då var kung Gustaf Adolf och drott-
ning Louise med liksom prinsessan Margaretha. År 1954 var 
det slutligen Desirées tur, och då kom både Margaretha och 
Birgitta tillsammans med mamma Sibylla och hennes mor, 
hertiginnan av Coburg. Desirée konfi rmerades tillsammans 
med sin kusin Madeleine Bernadotte, kallad Madde och dot-
ter till prins Carl och Elsa von Rosen. År 1951 var också en 
av konfi rmanderna en prinsessa, nämligen tyskan Madeleine 
Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Hennes mor var svenska och 
fadern tysk. Eftersom deras öde var högst tragiskt talades det 
inte mycket om det. Fadern deltog i kriget och där försvann 
han utan att man visste något om vad som hänt honom.

På väg in i kyrkan år 1951

Fr.v. Prinsessan Sibylla, Drottning Louise, Gustaf VI Adolf, Prin-
sessan Margareta år 1951
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Vilka följder har det fått?
Alla de kungligas namnteckningar är skrivna på första sidan 
i Levenes kyrkbibel. Pappa blev hovpredikant. Han brukade 
sammanfatta de här åren med orden: En heder och en pröv-
ning. Levene blev onekligen satt på kartan – som man säger. 
Levenebor behövde inte längre försöka förklara varifrån de 
kom eller var Levene var beläget. Efter drygt femtio år har 
emellertid minnet förbleknat hos många. År 2005 kunde man 
därför i självaste Skaraborgsradion höra någon säga att ”Ha-
gasessorna konfi rmerades i Saint Levène” – var nu det kan 
ligga! Många fi ck livslånga, goda och glada minnen från de 
åren. Det märktes inte minst när Levene nya församlingshem 
invigdes. En man kunde då skryta med att han fi ck dansa 
med en prinsessa – fast han lät bli att berätta att det var runt 
midsommarstången. 

När våra föräldrar – farbror Tell och tant Märta som alla 
konfi rmander tilltalade dem – avlidit donerade vi barn de 
kungliga fotografi er med personliga namnteckningar som 
de fått motta som gåva till den gamla prästgården, som då 
blivit församlingshem. Nu när det nya församlingshemmet 
byggts kunde man anknyta till de här konfi rmationerna och 
be prinsessan Desirèe vara med och klippa bandet och sam-
tidigt återknyta bandet med Levene. I skrivande stund fi nns 
fotografi erna i det nya församlingshemmet. En av mina lärare 
i Uppsala uttryckte sig så här om konfi rmationerna i Levene: 
– Vad det betyder för konfi rmationsseden i Sverige kan knap-
past överskattas.

 Sören Törnblad

Konfi rmandprocession vid Prinsessan Desirées konfi rmation 1954

Sjunger man fortfarande gregoriansk sång i kloster idag? 
Sjungs även annan musik i kloster och hur låter den i så fall? 
Hur ser munkar och nunnor på musiken? Vilka ideal har for-
mat den liturgiska sången, i synnerhet den gregorianska? Hur 
förmedlas sångerna i klostren? Musikvetaren Karin Strinn-
holm Lagergren, Göteborgs universitet, har i sin avhandling 
Ordet blev sång. Liturgisk sång i katolska kloster 2005-2007 stu-
deras musikalisk praxis och föreställningar kring denna i ka-
tolska kloster under det tidiga 2000-talet. Disputation sker 
den 16 oktober.

Det har skrivits mycket om den gregorianska sången i 
ett historiskt perspektiv men detta är den första studie som 
beskriver denna och annan liturgisk musik i kloster idag. 
Dagens situation är sedd mot bakgrund av Andra Vatikan-
konciliets beslut (1962-65), vilket öppnade för en mycket 
större mångfald i det katolska gudstjänstmusiklivet. För att 
genomföra studien har Karin Strinnholm Lagergren besökt 
över 20 kloster i Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritan-
nien, Frankrike och Italien i en unik studie. De ordnar som 
studerats är benediktiner, karmeliter, birgittiner, cistercienser 
och dominikaner. Till studiens viktigaste resultat hör att gre-
goriansk sång på latin är ett viktigt inslag i många klosters 
liturgiska musik men att de kloster som tillämpar en liturgisk 
musik som enbart består av latinskspråkig gregoriansk sång 
utgör en mycket liten minoritet. Istället är gregoriansk me-
lodik sjungen till modersmål samt nykomponerad (ofta av de 
egna klostrens munkar och nunnor) musik vanligt förekom-
mande. Detta har gett en mycket splittrad musiksituation se-
dan Andra Vatikankonciliet där en mångfald musikrepertoarer 
existerar i den katolska kyrkan. Ofta är dessa helt unika för 
varje kloster. Detta har i sin tur gett upphov till en så kallad 
re-gregorianisering, vilket innebär att klostervärlden sedan 
tidigt 1990-tal intresserat sig för att återinföra gregoriansk 
sång för att ansluta till det katolska kulturarvet, den katolska 
traditionen och för att öka enheten inom den katolska kyr-
komusiken. Avhandlingen är utgiven av bokförlaget Artos.   

Karin Strinnholm Lagergren är musikvetare, pedagog och 
sångerska med medeltida musik som särskilt intresse. 
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Under åren 1772-85 trycktes i Göteborg en litterär nyhets-
tidning med den intresseväckande titeln ”Hwad Nytt? Hwad 
Nytt?”. Det första året och fram mot hösten 1773 gavs den 
ut av den fl itige litteratören och lektorn Johan Rosén (1726-
1773). Som en kuriositet kan nämnas, att i denna avisa fi ck 
den göteborgske organistsonen Bengt Lidner (1757-1793) 
sina första poetiska alster publicerade.

Här och var i ”Hwad Nytt?” fi nner man notiser från Väs-
tergötland och från västgötastäder, t ex följande brev i dub-
belnumret 144 & 145 år 1773 (19/7). Vem som var författare, 
kan man bara spekulera över:  

”Skara, d. 8. Julii 1773.
Den 6 sistledne, börjades Prestemötet1 härstädes, då Bi-

skopen, Herr Doctor Forsenius2, öpnade Acten med et lärdt, 
och til ämnet lämpadt Tal, som äfwen påsyftade Kongl. Maj:ts 
Höge Namnsdag3; hwarwid upfördes en ganska wacker Mu-
sik; af twänne witre Docenter, Herrar Magistrarne Falk4 och 
Morell5; och war det något oförmodligt, at höra sådant här i 
Landsorten. Sångstycket medföljer6.

Präses, Domprosten, Herr Doctor Knös7, upträdde därefter 
i Cathedren, och hölt et Tal, passadt til Disputationen, som 
handlade om Theologia Practica Pastorali, hwaruti denne Lä-
rare, med nitisk erkänsla, uphögde den synnerliga wård, Hans 
Kongl. Majestät wisar för Religionen; och lade i synnerhet 
det höga Circulaire-Brefwet8, på allas hjertan. Efter detta bör-
jades den lärda Striden, som slutades i går. At höra Herr Doc-
tor Knös i Cathedern, är at tillika förundra den wältaligaste 
och lärdaste Theolog.

Hwad som i synnerhet gjorde en utmärkt heder åt Ac-
ten, war den Nådiga Närwarelse, hwarmed Hans Excellen-

ce, Riks-Rådet, Ridd. Cancelleren och Commendeuren af 
Kongl. Majestäts Orden, Herr Grefwe Scheffer9, behedrade 
detta Auditorium förste dagen. Herr Doctor Knös tålkade 
ganska wackert allas wördnadsfulla tänkesätt, för denne Swer-
ges ypperste Mæcenas.

Samme dag om aftonen inwiterade Lands-Höfdingen och 
Riddaren af Kongl. Nordst. Orden, Herr Grefwe Lagerberg10, 
åtskilliga förnäma Herskap på landet, och de hederligaste In-
wånare i Skara, at hos sig fi ra denne dag. Alle samlades i Herr 
Rådman Örns11 hus, kl. 6 eftermiddagen: aftonmåltiden ser-
verades hederl. och druckos de Kongel. Skålarne under styck-
eskott i fl era omgångar. Secreteraren Simmingsköld12, äfwen 
närwarande, skref närgående Skål, sedan trykd i 8:vo13, som 
afsöngs af en Förnäm Fru14, hwars röst är en af de behageli-
gaste i Riket. Efteråt war stor Bal, som warade til morgonen.

Detta sälskap gladde sig öfwer den sällhet, at påminna sig de 
många wälgerningar, som Fäderneslandet inom kortaste tid 
njuter af det höga Namnet, som pryder den sjette Julii.

Sångstycken, til Musiquen, den 6 Julii 1773, i Skara.

     Wårt hjerta och wårt öra
   Åt idel kjusning lemnas;
   Hur skulle GUSTAF nämnas,
   Och ej wårt inre röra!
   När Swea GUSTAF hörer,
   Alt agg, all klagan fl yr /.
   När GUSTAF spiran förer,
   Wår hwila ingen bryr /.

  Ach! Himlen wår GUSTAF den wällusten unne,
At bringa til mognad sit Fosterlands wäl!
Eröfringar, segrar ej önska wi kunne,
Som känne Dit hjerta, Din uphögda Själ.
 Skål, afsungen i Skara, den 6 Julii.

     Om Du är Swerges Wän,
   Så wisa Swenska seder,
   Af hwilka Fädrens heder
     I Barnen lifwas än;
   Glöm bort de fordne dagar,
     Åt hwilka twädrägt ler;
   Men lyd de sälle lagar,
     Som GUSTAF ger.

     Den Hulde Landets Far
   Wår olyks-kädja krossat;
   Han sjelf den bojan lossat,
     Som frihet fängslat har.
   I fjol wid denna timma,
     Den Solen bortskymd war,
   Som wann på moln och dimma, 
     Men nu syns klar.

     Så gläds, du Götha bygd,
   Med dubbelt skäl, at fi ra
   Dens Namn, hwars milda spira
     Ger dig så nådigt skygd!
   Gläds, at ur gruset hinna!
     Gläds, Swerge, at bli stort!
   At ständigt Dig påminna,
     Hwad GUSTAF gjort.”          

Prästmötet  i Skara 1773

Simmingskölds underdånigt rimmade skål på Gustav III:s namns-
dag trycktes omgående. 
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1. Det enda man kan fi nna om detta prästmöte i domka-
pitlets handskrivna protokoll å GLA, är att det 17/2 1773 
utsattes att äga rum 6-8 juli. 

2. Anders Forssenius (1706-1788) blev biskop 1767. Han 
var även riksdagsman och från 1771 prästeståndets talman. 
Som sådan skrev han under regeringsformen efter Gustav III:
s statskupp i augusti 1772.

3. Fr o m mitten av 1700-talet fi rade man Gustav den 6 juli. 
Men Gustav III beslöt 1774 att fl ytta sin namnsdag till den 
6 juni, med anledning av att Gustav Vasa valts till kung den 
dagen år 1523.

4. Apologisten vid Skara trivialskola, den lärde naturvete-
raren Anders Falck (1740-1796), hade ”anlag för musik och 
poesi” enligt Warholm. Han avlade magisterexamen som 
”primus” i Uppsala 1767. Rektor vid trivialskolan blev han 
1793, men ”mot slutet af sin lefnad tog han tröst der ingen 
tröst fi nnes.” Den som vill veta mer om honom kan läsa t ex 
astronomie professorn Eric Prosperins (1739-1803) åminnel-
setal över honom i Kungl Vetenskapsakademien. 

5. Per Albert Morell (1739-1810) var inte född i Västervik, 
som Warholm och alla efter honom påstår, utan i Borås, där 
fadern titulerades (gräns-)resetullskrivare. Liksom Falk tog 
Morell magisterexamen i Uppsala 1767. Nu var han kollega 
vid trivialskolan, där också han slutade sina dagar som ogift 
rektor. Även över Morell hölls ett åminnelsetal, och det av 
lektorn, domprostsonen m m Carl Johan Knös (1767-1835), 
vilket trycktes i Skara 1812.

Knös säger däri om den bortgångne, att musiken var ”hans 

utmärktaste nöje, och nästan enda tidsfördrif ”. Det är där-
för inte förvånande att i bouppteckningen efter vår ”Rector 
Scholæ Trivialis” 2/8 1810 fi nna följande instrumentarium:

”1 st: Bas Viol med foderal ..... 6.32.-
 1 st: Alt Viol med Dito ........... 6.32.-
 1 st: liten Viol med Do ............ 8.16.-
 5 st: nothållare ........................ - 16 -”
samt 154 “större och mindre häften Musicalier” värderade 

till 11.16.-.
Ingen bouppteckning är bevarad efter Falck. I Arne Au-

lins (1909-1984) licentiatavhandling om orgelbyggaren och 
domkyrkoorganisten Johan Everhardt (1718-1798) omnämns 
Falck och Morell fl era gånger som biträdande musiklärare vid 
Skara skola. Knös uttrycker detta retoriskt i åminnelsetalet 
över Morell: ”Huru mången ynglings [musikaliska] talang har 
icke blifvit genom deras efterdömen och upmuntringar väckt 
och bildad!”

6. Såsom ”Sångstycken ...” direkt efter själva notisen. 
7. I sitt herdaminne ägnar Warholm domprosten Anders 

Knös (1721-1799) nästan tre sidor. Om hans betydelse för det 
kyrkliga livet i Skara vittnar på sitt sätt, att efter hans död ”29 
maji 1799, klockan nära half til tre f.m” trycktes omgående 
ett ”Sorgbrev”, och till hans begravning i Domkyrkan 13 au-
gusti författades tre gravskrifter, varav en på latin. Dessutom 
publicerades orden till den sorgemusik som då uppfördes. 

8. Förslagsvis avsågs den nya Regeringsformen 21/8 1772. 
Den antecknades som anländ i protokollet vid domkapitlets 
sammanträde den 9 september.     

9. Carl Fredrik Scheffer (1715-1786) eller brodern Ulric 
Scheffer (1716-1799)?  Båda var bl a riksråd. 

10. Adam Otto Lagerberg (1726-1798) förordnades år 
1761 till landshövding i Skaraborg. Inspektorn på Läckö, f d 
schäfereleven Matthias Nyrén (1732-1781), lät då trycka sin 
och Kållandsöbornas ensidiga, salva venia, ”fægnadsbetygelse” 
däröver. 

11. Rådmannen Peter Öhrn (ca 1723-1777) bör alltså ha 
varit en aktad och förmögen man i staden. Ett annat tecken 
på detta är att tre sorgeskrifter trycktes till hans begravning 
25/4 1777 i Domkyrkan. 

12. Den panegyriskt insmickrande versmakaren och även-
tyraren Johan Simmingsköld (1748-1796). Men vad gjorde 
han i Skara? Kom han i sällskap med Scheffer?

13. Denna ”SKÅL” trycktes separat i Skara utan nämnvärda 
avvikelser från versionen i ”Hwad Nytt?”.

14. Tidstypiskt och tyvärr nämner inte den okände brev-
skrivaren, i motsats till herrarnes titlar och efternamn, den 
kvinnas namn vars röst han påstår var ”en av de behageligaste 
i Riket”. 

Pelle Räf, som utnyttjat bl a:

Aulin, A., Johan Everhardt och musiken i Skara 1742-1798. 
Lic-avh, Uppsala 1948 (Kopia i Skara Stifts- och landsbibli-
tek). 

Hjertén, J., Gravinskrifter och minnesstenar i Skara dom-
kyrka. Skara 2009.

Lundstedt, B., Sveriges periodiska litteratur. 1. Stockholm 
1895.

Nyström, G., Boken om Gustav. Linköping 1997.
Sallander, H., Personversar tryckta i Skara under 1700-talet. 

Göteborg 1971.
Svenskt biografi skt lexikon. Stockholm 1918-,
samt databasen Libris.  

Titelbladet till Prosperins ”Åminnelse-Tal” över Anders Falck är 
naturligtvis försett med Vetenskapsakademiens ”grävande gubbe”. 
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Den som kan få sådana ord ur sin mun och från sin penna 
måste ha gått länge i bönens skola. I psalmen som börjar med 
rubrikens ord – sv. ps. 213 - vittnas om bönens djupaste hem-
ligheter, om nåden att komma Gud så nära, att han blir livet i 
vårt eget liv. I Guds, den himmelske Faderns närhet, blir man 
då varse vägen som hans egen Son måste gå. Den ledde till 
Getsemane, den bönens ort där han måste säga Ske din vilja, 
icke min.  Den här psalmen är alltså ett klart vittnesbörd om 
att bön är ett sätt att leva nära Gud. Den är en frukt av en 
kristen människas djupt kända personliga erfarenhet. 

Det är underbart - men nära nog ofattbart - att den här 
psalmen alls kunde få inträde i kyrkans offi ciella samling av 
hymner och sånger. Den är ju inte författad av en person med 
erkänd ställning i kyrka och samhälle som kanske fl ertalet 
andra psalmer. Den ger ett andligt vittnesbörd från en av ”de 
stilla i landet”, en av de många som sällan får komma till tals. 
Psalmen är en hårt prövad kvinnas bön, en som inte hade 
mer bildning i bagaget än den som folkskolans undervisning 
kunde ge åt en vetgirig elev. 

Stina Andersson var hennes namn. Hon var rikt begåvad 
på många sätt och fast fostrad i kristen tro och livssyn. Hon 
visste mycket om lidandets dunkla gåta, prövad som hon var 
av ledgångsreumatism från 16 års ålder. Om detta vittnar hon 
själv i ett brev: ”I sitt outgrundliga råd hade den gode Guden 
beslutat att jag, så gott som på tröskeln till livet, skulle tagas 
avsides och invigas i lidandets uppgift. Jag var då fyllda 16 år. 
– Inte fattade jag då, att lidandet verkligen är ett Guds förtro-
endeuppdrag, och därtill ett stort sådant. Ack nej, innan det 
kom därhän med mig, hade jag fällt många förtvivlans tårar 
och många gånger i namnlös ångest vridit mina händer under 
– som jag då tänkte – det meningslösa i Guds handlingssätt att 
först nedlägga gåvor och sedan – genom ett obotligt lidande 
– beröva mig alla möjligheter till dessa gåvors utveckling. 
Men Gud hade tålamod med det stackars prövade människo-
barnet, som med sina böner sökte storma de himmelens por-
tar, som föreföllo att vara av koppar. Den inre stormen lade 
sig så småningom, och därmed öppnades utsikten över en ny 
värld – över lidandets värld. Endast den som upplevt det vet, 
hur hög och stjärnklar rymden kan vara över den världen. 
Endast den vet, att mellan den verkligt lidande människan 
och den barmhärtige Fadern i himmelen existerar en under-
bar gemenskap – en hjärtehemlighet, som gör det möjligt att 
uthärda även det svåraste lidande, därför att den lidande vet 
och tror, att det ligger kärlek bakom lidandets svåra läxor, och 
i detta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa! 
Så småningom kom jag ock till insikt om det sanna bönelivets 
väsen: att verklig bön förutsätter den bedjandes fulla under-
kastelse under Guds vilja.”1 Det här långa citatet kan behövas, 
eftersom det verkar vara den bästa kommentar som tänkas 
kan till hennes fi na och värdefulla bönepsalm.

 Psalmen dateras till 1922 då Stina Andersson var 46 år. Hon 
hade vid det laget burit sitt lidande i trettio års tid och hade 
hunnit ett gott stycke på vägen att skolas till vad Gud ville ha 
henne till. Hennes psalm kan alltså ses som ”en mognad frukt 
från en människa som ville taga emot Guds fostran, ödmjukt 

Västgötar i psalmboken  -  V
”Att bedja är ej endast att begära…”

och i stilla tro, även om hon icke förstod – nu.”2  
Det är prosten K. David Ahlner som skriver så i en fi nstämd 

uppsats om sin ”dubbelkusin” Stina Andersson. Deras respek-
tive fäder och mödrar var nämligen bröder och systrar.3 Han 
berättar att hon föddes i Björkäng – så hette församlingen 
tills den kom att byta namn till Töreboda – den 10 december 
1876. Föräldrarna var Anders Johansson och Maja-Lisa Lars-
dotter, ett lantbrukarpar som fi ck fem barn av vilka Kristina 
Amalia var näst yngst. Ahlner menar att Stina fått i arv ”något 
av både faderns orubblighet, för att icke säga envishet, och sin 
moders känsliga vekhet”.4 De var båda angelägna om att ta 
sin kristendom på allvar. Den var strängt kyrklig och bekän-
nelsetrogen, en fromhet som kunde ledas tillbaka till väckel-
seprästen Mårten Landahl, som hade verkat i Vadsbo härad i 
hela 27 år inemot mitten av 1800-talet. 

Stina Andersson trodde själv att hennes sjukdom kunde 
härledas till att hon efter en scharlakansfeber hade smugit sig 
ut till en kär lekplats vid en bäck i närheten och där blivit våt 
och kall. Det var kanske inte heller särskilt nyttigt att valla 
fåren dagen lång också under regntunga dagar. Man försökte 
råda bot på hennes besvär bland annat med behandling några 
somrar på Djursätra, men någon varaktig bot fi ck hon inte. 
Lederna blev alltmer stela, så att hon till slut måste ha stöd 
och hjälp och lyftas till och från sin rullstol. Hon måste söka 
in på Sjukhemmet i Skövde, som kom att bli hennes hem 
i trettio år.5 Innan det hade gått så långt, hade hon skaffat 
sig viss utbildning i sömnadsarbete i Mariestad, och trots att 
hennes fi ngrar stelnade allt mer, så bevarade hon sina färdig-
heter: ”Broderi- och virknål kunde hon dock, obegripligt 
nog, hantera nästan till sina sista levnadsår” skriver K. David 
Ahlner.6

”Stina Andersson var väl utrustad på huvudets vägnar” om-
vittnar hennes kusin, och han menar att hon hade kunna göra 
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väl ifrån sig ”om hon fått och kunnat gå studievägen”.7 I stället 
tog hon väl vara på böcker som hon kom över och blev gan-
ska allmänbildad. Hon hade lätt att uttrycka sig och att fi nna 
ord för tankar och stämningar. Hon ”tyckte om att komma i 
kontakt med människor hon värdesatte”, även kända perso-
ner i kyrka och samhälle, som radiomannen Sven Jerring och 
ärkebiskoparna Nathan Söderblom och Erling Eidem. Inga 
Flodin, som verkade i Härnösands stift som ungdomssekre-
tare, hade Stina Andersson brevledes kommit i kontakt med 
och skrev om Stina under rubriken ”Ett rikt liv”. Stina blev 
uppmärksammad i olika tidningar, i ”Husmodern” karakte-
riserad som ”en kristen livskonstnär”.8 I Oscar Lövgrens bok 
”Så fi ck vi våra sånger” har hon fått en levnadsteckning un-
der den talande rubriken ”I bönens väntrum”.9 Uppmuntrad 
av ärkebiskop Nathan Söderblom kom Stina Andersson att 
ge ut sådant som hon själv hade skrivit. I boken ”Prismor” 
från 1920 samlade hon små berättelser, refl exioner och stäm-
ningsbilder. I nästa bok, ”Livets innersida” som utkom 1923, 
sysslade hon med tankar kring lidandet och döden, liksom i 
boken ”Livsfrågor” 1930. Hon kunde även ge ut ett par små 
dikthäften: ”Väven” 1937 och ”I dunkla dalar” 1938.10

Hur det var när psalmen kom till kunde Stina själv långt 
senare, år 1936, berätta i ett brev till Oscar Lövgren: ”Den 
kom till såsom en länge och plågsamt förnummen protest 
mot den även bland kristna människor gängse uppfattningen, 
att bön är detsamma som att bestorma Gud med ideligt tig-
gande om tusen och en ting, som dessa anse oumbärliga, för 
att slippa offra något av sin egoism och bekvämlighet. – Inte 
sant, detta är ju en karikatyr av verklig bön, som förutsätter 
att den bedjande å sin sida, i likhet med Mästarens - den store 
Bedjarens – exempel helt ställer sig till Guds förfogande och 
underordnar sig hans behag beträffande formen för bönhö-
relse. När så kyrkoåret led mot Bönsöndagen, kände jag ett 
starkt behov av att få ge uttryck för vad jag i denna sak kände, 
och så gavs mig den lilla psalmen eller sången - ett uttryck för 
det egna hjärtats erfarenhet”.11  Stina Andersson hade också 
en särskild melodi i åtanke och lät därför sin psalm få samma 
meter och rytm som sången ”Tänk när en gång det töcken 
har försvunnit, som över detta livet breder sig”.12 I den nu-
varande psalmboken har psalmen dock fått en egen melodi, 

komponerad 1950 av musikpedagogen Rolf Davidson.
För Stina Andersson var kanske den största högtidsstunden 

i hennes liv då hon på sjukhemmet kunde följa utsändningen 
i radio från gudstjänsten på Tacksägelsedagen i Uppsala dom-
kyrka. Då fi ck hon höra ärkebiskop Erling Eidem i anslutning 
till sin predikan läsa upp ”en kristen kvinnas psalm” med 
några förklarande ord.13  

Genom den långa prövningstiden var Stina Anderssons 
kristna tro präglad av en stark evighetslängtan. I ett brev skri-
ver hon att det skall ”bli gott att lägga sitt huvud till ro, när 
Gud så vill. För mig har hela livet varit lidande och besvär-
ligheter av alla slag. Men sådant är en uppgift. Gud ensam 
kan bedöma, hur jag fyllt densamma”.14 I augusti 1940 för-
des Stina till lasarettet i Lidköping, eftersom hon behövde 
genomgå en öronoperation. Man ansåg detta mest vara en 
rutinåtgärd, men hon anade att det var ett tecken på att Gud 
kallade henne till det slutliga uppbrottet från detta jordiska. 
Det dröjde inte heller mer än några dagar tills hon fi ck av-
somna den 31 augusti 1940 i sitt 64:e levnadsår.15 

I Olof Henricsons magistrala prästmötesavhandling ”Att 
färdas mot brunnar” nämns Stina Anderssons psalm med bara 
ett par rader, men de är värda att citera som ett slutomdöme: 
”Stina Andersson var inte bara dotter av Skara stift. Det blev 
henne förunnat att skriva en av de få verkliga sjukpsalmerna 
i vår psalmbok.”16

Lennart Nordquist
___________________________

1) Citatet hämtat från K. David Ahlner, ”Att bedja är ej endast 
att begära”. Stina Anderssons livsöde. Uppsats i Julhälsningar 
till församlingarna i Skara stift 1955, Skara 1955, sid. 59 f.
2) A. a., sid. 70.
3) A. a., sid. 56.
4) A. a, sid. 58.
5) A. a., sid. 58f.
6) A. a., sid. 61.
7) A. a., sid. 50f.
8) A. a,, sid. 63.
9) A. a., sid. 59, 63.

10) A. a., sid. 64f.
11) A. a., sid. 67.
12) A. a., sid. 67.
13) A. a., sid. 66f.
14) A. a., sid. 69.
15) A. a., sid. 69.
16) Olof Henricsson, Att färdas mot 
brunnar, Skara 1971, sid. 141.
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Åsle kyrkoråds bekymmer med 
martialisk fåfänga

I dessa kyrkliga ödestider, då också nattvardsfi randet anpassas 
till ”världen utanför” genom påbudet att begagna intinktion 
för att minska risken för överföring av svininfl uensa, kan det 
fi nnas skäl att erinra om de bekymmer man hade i Åsle sock-
en redan på 1740-talet.

Socknens civilister förargades över att vax från de indelta 
ryttarnas och knektarnas mustascher hamnade i vinet i natt-
vardskalken.

I socknen hade åtta ryttare 
vid Vartofta kompani av Väst-
göta kavalleriregemente och fem 
knektar av likabenämnda Vart-
ofta kompani av Skaraborgs re-
gemente sina torp. Sveriges mi-
litära anseende var vid denna tid 
ordentligt stukat efter Hattarnas 
bedrövligt ledda anfallskrig mot 
Ryssland 1741-1743 vilket bl. a. 
ledde till tiotusentals, mest ge-
nom sjukdom, förlorade svenska 
soldatliv, några års rysk ockupa-
tion av Finland, en ”hjälpsänd-
ning” ryska trupper till Norrkö-
pingstrakten för att ”underlätta” 
för Sveriges riksdag att välja en 
av Ryssland stöttad tronföljare 
och förlust av ett mindre land-
område i östra Finland.

Det irriterade kyrkorådet i 

Martin Giertz bor sedan många år på Torpa prästgård i Öster-
götland. Här föddes Martin på 40-talet och här skrev hans far 
Bo Giertz en rad av sina mest kända böcker, t ex Stengrun-
den. Miljön på Torpa har inspirerat till detta verk om präst-
gårdar i hela Sverige. Torpa bara skymtar förbi ibland, som 
exempel. Boken formar sig till ett äreminne över den svenska 
prästgårdskulturen, kärleksfullt skildrad i all sin rikedom: arki-
tektur, trädgårdar, bildning och prästfamiljernas betydelse för 

Svenska prästgårdar

c a r l s s o n s

martin giertz

k u l t u r a r v  –  t r ä d g å r d a r  –  b y g g n a d s v å r d

kulturarvet. Över 300 prästgårdar nämns och reportage görs 
från ett tiotal miljöer, från Halland till Värmland och Dals-
land. Även prästfamiljens trädgård skildras ingående med sin 
park och nyttoträdgård. Husens byggnadshistoria utreds och 
kyrkans jordinnehav diskuteras. Boken är rikt illustrerad och 
formar sig till ett praktverk över den svenska prästgårdskultu-
ren men också till ett debattinlägg, där kyrkans svala inställ-
ning till sina prästgårdar diskuteras. Byggnads- och kulturvård 
fi nns med i ett särskilt kapitel och alla de 71 byggnadsmin-
nena presenteras i ett avslutande kapitel. Med entusiasm och 
berättarglädje skildrar Martin Giertz här för första gången 
den svenska prästgårdens spännande historia. 

Inbunden • Rikt illustrerad i färg och sv-v • 247 sidor 
• isbn 978 91 7331 258 5 

Boken kan köpas i bokhandeln (rek. ca-pris 450 kr) eller av 
nätbokhandeln, men allra billigast direkt av oss. Mejla oss, 
info@carlssonbokforlag.se, så skickar vi boken till specialpri-
set 299 kr inkl moms och porto. Inga övriga kostnader till-
kommer. Vi skickar boken inom 3 dagar från beställningens 
mottagande. 
Carlsson Bokförlag, Box 2112, 103 13 Stockholm.

Seminarium om jungfru Maria
lördag 20 mars i Vara konserthus
Medverkar gör textilkonstnär Birgitta Nord-
ström, författaren Maja Hagerman, littera-

turprofessor Eva Haettner Aurelius, teologen 

och konstvetaren Stina Fallberg Sundmark,

pianisten Anna Christensson, skulptör Åsa 
Holmlund,  journalist Elisabet Stålarm.

Vi besöker galleri Skarliden och utställ-

ningen ”Tolv konstnärer tolkar Jungfru Maria”. 

Alla intresserade är välkomna. Kostnad 

450 kronor (inkl lunch). Anmälan senast 3 

mars till Skara stift, kursanmalan.skarastift@
svenskakyrkan.se eller 0511-262 00.

Åsle vände sig 1746 med en maning till ryttarna och knek-
tarna om hur de skulle ansa sina mustascher så att ”de inte 
måge ligga upp uti kalken vid communionen, som gör en 
stor förargelse, i synnerhet när de äro så vaxade, att vax faller 
uti kalken, så framt de vilja undvika plikt eller ock bliva vid 
communion förbigångne”.

Ryttare och knektar hotades alltså både med böter och att 
fortsättningsvis ej få fi ra Herrens heliga nattvard om vax från 
deras mustascher hamnade i nattvardsvinet!

Bengt P. Gustafsson

Äntligen en bok om svenska prästgårdar!
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Det litterära bruket att nedteckna döda prästers liv i min-
nesteckningar i samband med prästmöten är gammalt. I Skara 
stift har vi en obruten serie sedan 1889. Likaså är det med de 
särskilt för stiften utgivna herdaminnena. Från alla våra stift 
fi nns sådana utgivna och idag pågår arbetet med att fullborda 
de olika serierna. Senast utkomna är ett från Karlstads stift. 
Uppsala stift har en aktiv herdaminneskommitté som konti-
nuerligt ger ut nya delar. För Göteborgs stifts ligger ett ma-
nuskript färdigt för tryckning. 

Äldst bland herdaminnesutgåvorna är från Strängnäs stifts 
och utgavs av Nils Aurelius 1785. Denna del behandlar 
Södermanland. En komplettering utgavs 1817 av J. E. Fol-
lén och omfattade ”Neriket”. Ytterligare några exempel på 
tryckta herdaminnen. Göteborgs utgavs av S. P. Bexell & J. G. 
Bexell 1835, Kalmarstiftets genom N. I. Löfgren & A. Ahl-
qvist 1836-41. J. E. Fant & A. Th. Låstbom utgav Upsala ärke-
stifts herdaminne 1842-45. Västerås stifts akter utkom genom 
Joh. Fr. Muncktell 1843-46.  Linköping fi ck sitt första herda-
minne genom Joh. Is. Håhl 1846-47 och Lundastiftet genom 
S. Cavallin 1854, Visbys minnen tecknades av O. W. Lemke 
1868. Skara stifts äldsta herdaminne utgavs av J. Warholm år 
1871 och några år därefter utgavs Härnösands herdaminne 
genom J. Fr. Biberg 1871. Tidigare hade Minne af Prester-

skapet i Lappmarks-Församlingane inom Hernösands stift 
- utgivits genom Isak Grape. Stockholms stads herdaminne 
utgavs 1951 genom Gunnar Hellström. Flera ytterligare från 
de olika stiften fi nns utgivna.

När man läser vad de gamla minnestecknarna skriver om 
sina döda kollegor så är det slående vilken mängd uppgif-
ter som nedtecknarna har tagit fram för varje präst. De rent 
formella uppgifterna fanns självfallet att hitta i Domkapitlets 
arkiv men de direkta personuppgifterna fi ck hämtas inom 
familjen eller bland kollegor. Det är inte alltid en överslätande 
kollegial teckning som presenteras för läsaren. Snarare låter 
många hävdatecknare den bittra sanningen tala. Ibland kunde 
risken för detta sanningssägande resultera i att vissa sterbhus 
undanbad sig minnesteckning vid prästmötet. När man idag 
läser herdaminnena är det ändå tacksamt att även de mindre 
lysande egenskaperna kommer fram och gör bilden och per-
sonteckningen hel. Här kommer ett exempel från Skara stift.

Minnesteckningar och Herdaminnen 
– två avslöjande publikationer

Engelbert Halenius var född i Söderala i Gävleborgs län 
år 1700. Han var en lysande studiebegåvning och blev både 
docent och professor i Uppsala. Den 2 maj 1753 blev han 
utsedd till biskop i Skara stift. Han avled 1767 och ligger 
begravd i eget gravkor i Varnhems klosterkyrka. Fants Herda-
minne för Uppsala stift skriver uppmuntrande följande:”Han 
var utan gensägelse en af våra utmärktaste theologer. Ägde 
stora naturgåfvor, ett eldigt och genomträngande begrepp, ett 
lyckligt minne, och en serdeles lätthet, att med styrka och le-
dighet både tala och skrifva. Hans umgänge var otvunget och 
glättigt.” Om nu herdaminnestecknare stannat här skulle väl 
ingen höjt på ögonbrynen men Fant fortsätter och visar på 
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andra, mindre trevliga sidor av Halenius: ”Han beskylldes för 
mycken girighet. Svedenborg lärer en gång förespått honom 
en sjukdom, ur hvilken han endast kunde uppkomma genom 
hjertats omvändelse, stadgad genom ett fl itigt begrundande 
av S:s (Svedenborgs, min anm.)  theologiska arbeten; en prop-
hetia, som lärer bokstafl igen hava slagit in”. 

När så Warholm 30 år efter Fant utger Skara stifts herda-
minne citerar han en hel del ur Fant men har ytterligare något 
att säga om den gamle skarabiskopen. Warholm skriver:”Men 
hans karakter var icke utan fl äckar. Han beskylldes för girig-
het och var en stor vinglare vid riksdagarne… Såsom leda-
mot i den domstol, som 1756 dömde öfver grefve Brahe m. fl ., 
voterade han på ärkebisk. Troils tillskyndan för dödsstraff, och 
skall ha sagt: ‘hugg hufvudet av gåsen, så kacklar hon icke 
mer’. Denna händelse förstörde emellertid hans sinneslugn, 
och han yttrade efteråt: ‘Troilius var min gode vän och bror, 
men rådde mig till en sak, så Gud vare mig syndare nådig’. 
Halenius porträtt i olja av Johan Stålbom fi nns uppsatt på 
Skara domkapitel.

     Johnny Hagberg

Magnus Haraldsson och hans 
samtid

1529 lämnade biskopen i Skara Magnus Haraldsson sitt stift 
och sitt land. Den yttre situationen hade blivit alltmer hot-
full, och han fann det nu omöjligt att vara kvar. Den främsta 
orsaken därtill var att han och de övriga ledarna i vad som 
kommit att kallas ”Västgötaherrarnas uppror” hade lidit ne-
derlag i sina försök att störta Gustav Vasa. Från början hade 
Haraldsson haft en god relation till kungen, och även om 
denna successivt blev sämre var det ändå biskop Magnus som 
kom att kröna Gustaf till kung. Allteftersom tiden gick kom 
kungen att visa sitt verkliga ansikte, inte minst vad gällde hans 
syften med kyrkan, där klosterstängningar och konfi skationer 
av kyrkogods och egendom naturligtvis påverkade relationen 
mellan kungen och biskopen. Magnus insåg därtill tidigt att 
dessa övergrepp även var sammankopplade med förändringar 
av tron. Som biskop, med ansvar för den tro som han menade 
alltmer förändrades, återstod slutligen en enda möjlighet: att 
göra uppror och kämpa för ett avsättande av kungen. Bisko-
pen och ”Västgötaherrarna” var inte ensamma i denna kamp. 
Vid samma tid gjordes uppror i Småland och Dalarna. Men 
kungen klarade sig genom makt och listighet, vilket alltså 
innebar att Haraldsson och många med honom fi ck lämna 
landet. Haraldssons dödsår är inte känt, men mycket tyder på 
att han avlider i Schwerin kring år 1550.  

Senare, men inte minst samtida, historieskrivning, har ofta 
utpekat honom som en feg intrigmakare och förrädare, som 
från sin position utomlands manade till uppror, och stämplade 
mot fosterlandet. Detta är förvisso sant, men biskop Magnus 
menade sig ha goda skäl. I Magnus Haraldssons person fi nns 
också andra sidor, som många gånger har fått stå tillbaka i be-
skrivningarna. Artiklarna i denna bok vill ta ett brett perspek-
tiv på biskop Magnus och hans tid, och presenterar därför en 

bredare bild än den gängse. Biskop Magnus menade sig vara 
en den sanna trons försvarare, och han menade sig kämpa 
mot vad han menade skulle komma att riva ned kyrkan – den 
kyrka Haraldsson var satt att tjäna. 

Magnus Haraldsson har ofta benämnts som den siste katols-
ke biskopen i Skara stift. Det är en sanning med modifi kation. 
Brytningen mellan det gamla och det nya var inte så defi nitiv. 
Hans efterträdare, Sven Jacobi, står onekligen i samma tradi-
tion och bär vidare den romersk-katolska tron i stiftet. Det 
är efter honom som brytningen sker, men då har ytterligare 
några decennier av 1500-talet avverkats, och fortsatt pågick 
runt om i Skara stifts församlingar kampen mellan lutherskt 
och romersk-katolskt under hela 1500-talet. Föreliggande 
antologi ger därför även förnyade perspektiv på den svenska 
reformationshistorien. 
Boken omfattar 300 s och den kostar 200 kr

Artikelförfattare är Alf Härdelin, Magnus Nyman, Sven-Erik 
Pernler, Lars-Göran Lönnermark, Karl-Erik Tysk,  Per Sto-
baeus, Bertil Nilsson, Lennart Tegborg och Martin Berntson

Johnny Hagberg



12

Tre besök som jag under sommaren haft tillfället att göra 
öppnar hisnande kyrkohistoriska perspektiv i det europeiska 
sammanhanget. I slutet av augusti stod jag tillsammans med 
tio av mina kyrkvärdar vid Husaby källa, och kunde berätta 
om två andra platser ute i Europa med direkt eller indirekt 
anknytning till det som möjligen hände i detta tidiga cen-
trum i Skarastiftets annaler.  Det handlar inte om historiska 
samband i egentlig mening utan om den vidunderliga känsla 
man som sentida kristen kan få, när man förstår vilken sam-
hörighet över stora avstånd som kristna människor kunde 
skapa under ett till synes avlägset förfl utet med långt mera 
komplicerade kommunikationer än våra. 

Någon gång runt år 1000 efter Kristus döptes kanske den 
svenske kungen Olof Skötkonung i Husaby av någon från 
England. Bengt Wadensjö har nyligen skrivit en bok, Ekon i 
Husaby, där han fritt fantiserar om det som hände. När käll-
materialet är sprött kan man naturligtvis tillåta sig att låta fan-
tasin fl öda och göra sig en egen bild av det historiska skeende 
som förmodligen för alltid kommer att vara mer eller mindre 
förborgat. Vad Wadensjö har rätt i är att dopet i Husaby gjorde 
Västsverige till en del av den andliga och kulturella europeis-
ka gemenskapen. Västgötar, värmlänningar och dalslänningar 
tog med Wadensjös litet generaliserande ord ”steget in i den 
kristna europeiska gemenskapen”. Men då handlar det inte 
bara om den samhörighet västerut som han koncentrerar sig 
på utan lika mycket om den österut. 

Redan för Olof Skötkonungs personliga del skulle detta bli 
en högst påtaglig verklighet. Ungefär samtidigt som han döp-
tes i Husaby föddes en av hans döttrar Ingegärd, som skulle 
komma att inte bara bli anmoder till europeiska kungahus 
utan också befordras till helgon på den himmelska vädjoba-
nan. Hennes stoft, eller åtminstone den största delen av det, 
vilar i Sofi akatedralen i Kiev i samma marmorsarkofag som 
hennes make, storfursten Jaroslav den vise. 

I juli visade jag som vanligt en grupp resenärer till Gam-
malsvenskby den imponerande kyrkan med dess imposanta 
gravkor. För en svensk är det en både känslomässig och intel-
lektuell upplevelse. 

Det vilar ett sådant skimmer över Sofi akatedralen att fl e-
ra ortodoxa kyrkor i Ukraina skulle vilja ha sitt centrum i 
den kyrkan, som idag nästan enbart är ett museum. Men den 

rysk-ortodoxa kyrkan har Grottklostret, den ukrainsk-orto-
doxa Mikaelskatedralen som ligger ett stenkast ifrån Sofi a. 
Den autokefala ortodoxa kyrkan håller till i Andreaskyrkan 
på den plats där aposteln med samma namn en gång skall ha 
förutsagt staden Kiev. Den har ritats av den berömde italien-
ske arkitekten Rastrelli, han som också ligger bakom Vinter-
palatset i S:t Petersburg.  Den grekisk-katolska kyrkan bygger 
en ny kyrka för sitt centrum som fl yttats från den Västukrain-
ska stad Lviv till Kiev. 

Det var ingen tillfällighet att namnet Sofi a gavs åt kate-
dralen i Kiev med tanke på att den kanske hade en kyrka 
i Konstantinopel som förebild, Hagia Sofi a. Något tidigare 
uppfördes den katedral i Novgorod som bär samma namn. 
Den heliga Visheten (Sofi a) skulle också komma att bli en 
synnerligen älskad gestalt i den ryska fromheten. Det var un-
der fursten Jaroslavs tid (1019-1054) som man började bygga 
kyrkan. Det talas i källorna både om 1017 och 1037. 

Jaroslav som efter åtskilliga strider så småningom lyckades 
erövra tronen Kiev kom att i den ryska historiskrivningen 
framställas som en idealisk furste. Han upprättade i Sofi akate-
dralen ett bibliotek och grundade skolor och kyrkor utöver 
landet, därav tillnamnet den Vise (Mudryj).

Prinsessan Ingegärd gifte sig med fursten Jaroslav omkring 
1019. På ryska fi ck hon namnet Irina. Det kan sägas att Ryss-
land under Jaroslav kom att bli en del av den europeiska kul-
turen. Det markeras inte minst av det faktum att han och 
Irina fi ck sina döttrar bortgifta med tre av Europas furstar, 
de i Norge, Ungern och Frankrike. En av hans söner äktade 
dessutom en släkting till den bysantinske kejsaren. Efter sin 
makes död gick Irina i kloster. Hon avled emellertid efter nå-
got år, sannolikt 1056. Så småningom helgonförklarades hon 

Ett ”västgötskt” perspektiv mot öster

under namnet den heliga Anna av Novgorod.
Den heliga Anna kom på så sätt att bli den första svenska 

som helgonförklarades och för den ortodoxa kristenheten i 
Sverige är hon vårt lands skyddshelgon. Det kom bland annat 
till uttryck, när en relik av henne i år fördes till den ortodoxa 
kyrkan i Eskilstuna om bär hennes namn. Efter nästan tusen 
år återvände hon således till svensk jord.

De här händelserna ägde rum innan östkyrkan och väst-
kyrkan gick skilda vägar genom det som hände 1054. Då 
permanentades den delning av Europa som i praktiken ut-
vecklats alltsedan det romerska rikets huvudstad fl yttats till 
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Konstantinopel. Den utlösande faktorn var dogmatisk. Väst 
hade tillagt ”och av Sonen” (fi lioque) i trosbekännelsen tredje 
artikel, vilket den östliga kyrkan inte kunde acceptera. Redan 
innan detta hade de två angränsande ny nationerna Polen och 
Ryssland valt olika vägar. 966 hade den polske fursten Mies-
zko låtit döpas sig enligt romersk rit och 22 år senare 988 
hade Kievfursten Vladimir, Jaroslavs far, valt grekiska kyrkan. 

Så småningom, efter Konstantinopels fall 1453, skulle tan-
ken på Ryssland som det tredje Rom väckas. Då hade cen-
trum för den ryska kyrkan visserligen fl yttats från Kiev till 
Moskva. Men Ryssland har aldrig glömt att dess vagga stod 
i den av aposteln Andreas utpekade staden vi Dnjeprkröken. 
Där föddes det heliga Ryssland (Svitaja Rus). Vid sitt besök i 
Ukraina för några månader sedan aktualiserade den nyvalde 
patriarken av Moskva, Kiril, detta.

Någon efter Jaroslavs levnad, sannolikt under samma år-
hundrade, fördriver en man från Norden tiden under en 
gudstjänst i kristenhetens största katedral, Hagia Sofi a i Kon-
stantinopel, genom att med runor rista in sitt namn på en 
av läktarbalustraderna. I Jan Guillous tidevarv kanske man 
kan låta fantasin spela fritt och föreställa sig honom som en 
västgöte. Det verkar som om hans namn var Halfdan. Strax 
efter besöket i Sofi akatedralen i Kiev hade jag själv tillfälle att 
stå på den södra läktaren i Hagia Sofi a och försöka urskilja 
runorna. 

Det kändes nästan frestande att själv lämna ett motsvarande 
spår efter sig. Till skillnad från Olof Skötkonung och hans dot-
ter var Halfdan sannolikt en helt vanlig nordbo utan kunglig 

härkomst. Man kan bara spekulera om varför han lämnade 
dessa nordiska tecken efter sig. Kanske hade han långtråkigt 
under den gudomliga liturgin eller så klottrade han som vil-
ken modern turist som helst. Vad det vittnar om är att det på 
den tiden fortfarande fanns nordbor i Miklagård och att han 
förmodligen tillhörde de väringar som gjorde tjänst hos den 
kejsaren Bysans. Vikingarna spelade inte endast en avgörande 
roll när Kievriket kom till. De utsträckte sina domäner ända 
till det grekiska väldets centrum.

Det var i Hagia Sofi a som fursten Vladimirs utsända, enligt 
Nestorskrönikan, hade upplevt att de nästan befann sig i him-
len. Gudstjänstens skönhet hade gjort ett outplånligt intryck 
på dem. Det var därför som Vladimir mottog dopet enligt 
grekisk ordning.

Det var samma år som Jaroslav den vise dog (1054) som 
den påvlige legaten kardinalen Humbert gick upp till altaret i 
Hagia Sofi a och exkommunicerade patriarken av Konstanti-
nopel Cerularius och därmed drev in en kil i kristenheten 
som ännu inte helt avlägsnats. Dialogen mellan den grekisk-
ortodoxa och den romersk-katolska kyrkan pågår, men ännu 
har inte alla problem fått sin lösning. Stridigheterna mellan de 
olika ortodoxa kyrkorna i Ukraina vittnar om det. Kiev och 
Konstantinopel har i det avseendet inte förlorat i betydelse. 
Att Husaby däremot är marginaliserat, behöver väl knappast 
sägas.

Karl-Erik Tysk
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Mitt intresse för idrott och sport väcktes redan i tidiga pojkår. 
Hade jag möjligen några gener av det slaget från min Pappa? 
I varje fall var han bra på att ”hoppa hage” har han berättat.

Skolan kan ju uppmuntra sina elever att sporta. Det kan ju 
också stå på schemat. Men det gällde inte mina första skolår 
– det var på 1920 -1930-talet. Mina syskon och jag gick i 
Amalia Jonssons Privatskola på Chalmersgatan i Göteborg. 
Det var en kristen skola där Bibel och psalmbok stod i hög-
sätet. Men några idrottsliga övningar förekom inte. Flickorna 
fi ck i varje fall leka i Vasaparken. På rasterna fi ck vi pojkar gå 
på trottoaren utanför skolan – fram och tillbaka – och vi fi ck 
inte sätta vår fot på gatan. Det var vår enda ”träning”. Man 
skilde pojkar och fl ickor åt på den tiden. Det fanns ju fl ick-
skolor och gossläroverk.

*
Till mina tidigaste idrottsminnen hör fotbollen på Gibral-
tarvallen. Där spelade då lag som Skogen, Virgo och Bagare-
gården som hörde till Elitserien – en av de lägre serierna i 
dåtidens Göteborg.

Vi bodde då på en kulle i ”Gamla Stugan” som låg nära 
Chalmers. Det hände då att vi klättrade upp i det stora trädet 
utanför vårt hus, varifrån vi kunde se lagen spela. Men bäst 
följde vi dock matcherna på närmare håll.

Då förekom det inte att fl ickor spelade fotboll – i varje fall 
inte några seriematcher. De ägnade sig åt brännboll och andra 
sporter.

När jag tecknar ner mina idrottsminnen kan jag inte gå för-
bi min bror Anders. Vi följdes åt till fotbollen på Gamla Ullevi 
och till handbollen när Majorna och Redbergslid möttes. De 
hörde då till Sveriges bästa handbollslag. Vi höll på – vill jag 
minnas – vitklädda Redbergslid. En av dess spelare kommer 
jag ihåg: Lamberg. Han var bra på bakåtkast. 

* 
Ett minne från en fotbollsmatch på Ullevi: Det förekom då 
att barn och ungdom kunde komma in på halv biljett. Ål-
dersgränsen minns jag inte. Anders och jag stod i kön, och de 
tryckte på bakifrån. Vid biljettluckan frågade man efter min 
brors ålder. Han såg ”misstänkt” stor ut. ”Hur gammal är du?” 
– ”Jag är född i maj.” På förnyad fråga gav han samma svar: 
”Jo, jag är född i maj månad!” – Då kön var stor kunde de inte 
längre dividera med Anders utan släppte in honom.

*
Vi hade våra idoler. En del höll på ”Svarte Filip” i IFK – en 

riktig målspruta som slog målrekord som lär stå sig än i dag. 
Jag hörde till dem som höll på SVEN RYDELL som spelade 
i Örgryte, kallad TROLLGUBBEN.

Han slog igenom på Olympiaden i Paris 1924. Han nämn-
des som en av Olympiadens bästa forwardspelare. Han var 
en stor dribbler. Ett citat: ”Han kunde i sina bästa stunder gå 
igenom vilket försvar som helst och alltid med samma lätta 
och glada humör.” Sven Rydell var den förste fotbollsspelaren 
som tilldelades Svenska Dagbladets guldmedalj för sin avgö-
rande insats då Sverige den 28 juni 1931 besegrade Danmark 
med 3-1 på Stockholms Stadion. Han avgjorde matchen med 
sina två mål.

Den andre fotbollsspelaren som fi ck bragdmedaljen kom 
också från Örgryte. Det var AGNE SIMONSSON: Det hän-
de år 1959 då Sverige slog Danmark med 6-0 på Idraetspar-
ken i Köpenhamn. Det var då det! Men i fotbollens barndom 
var danskarna överlägsna!

 *
Till mina allra bästa idrottsminnen hör VM-FINALEN I 
FOTBOLL Sverige-Brasilien den 29 juni 1958 som jag åsåg. 
– Min maka Eivor och jag gjorde en semesterresa det året 
uppåt landet och in i Norge. – Då vi har kvar vår reseskild-
ring citerar jag följande: ”Vid ½11-tiden bilade vi fram ge-
nom Söder, över Slussen och kom i god tid till högmässan i 
Engelbrektskyrkan där kyrkoherde John Nilsson predikade. 
Efter gudstjänsten kom vi så småningom på omvägar till Rå-
sunda i Solna. – Där förbereddes som bäst för väl den största 
fotbollshändelsen i Sverige: Finalmatchen i VM Sverige-Bra-
silien. Några biljetter hade vi inte så vi – mest Sven! – stod 
där och suktade och lurade framför entrén.

Så slöt jag mig till en del smågrupper där ”biljettförsälj-
ning” pågick och lyckades till sist få tag på en ”plåt” – en fi n 
sittplats för 50 kr. Eivor vars fotbollsintresse är något mindre 
sökte sig till bilen, hörde Lennart Hyland referera matchen, 
medan jag satte mig till rätta bland en grupp fransmän och såg 
den stora kraftmätningen som de fantastiska brassarna vann 
med 5-2 sedan Sverige tagit ledningen.

De svenska målen sköts av Liedholm och Simonsson. På 
läktaren hade bänkat sig 49.737 åskådare. Det var då som 
PELÈ – 17 år – fi ck sitt genombrott. Jag minns hur snabbt han 
tog sig fram mot det svenska målet. Pelé gjorde två mål. Kon-
ungen och drottningen bevistade matchen. Kungen – Gustav 
VI Adolf – var inne på plan och hälsade på spelarna. Det bra-
silianska lagets segerglädje var våldsam och smittande.

Det var en upplevelse att vara med! Pelé glömde aldrig den 
matchen och att han efteråt fi ck hälsa på kungen!

 *
Mina idrottsminnen omfattar även andra sporter. – Tidigt 
tyckte jag om att spela BORDTENNIS eller PING-PONG 
som det tidigare hette.

När jag gjorde rekryten på I 17 i Uddevalla hade mitt stu-
dentkompani en dag en terrängtävling. Jag vill minnas att jag 
i den tävlingen kom på 2:a plats. Min mor fi ck höra talas 
härom. Jag fi ck då ett brev med följande modersråd: ”Hörde 
att du tävlar i idrott, men du vet, Sven, att jag inte är glad 
över dina prestationer på det området! Jag är rädd för att de 
tar dig till någon svårare uppgift. HÅLL DIG TILL PING-

Mina bästa idrottsminnen
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PONGEN DU!” 
Det blev en och annan match under mina studieår. – Min 

bror skrev en gång och gav mej följande råd: ”Hej på dig, 
ping-pong-spelare! Jag hoppas du sköter dina kort väl! Bolla 
ut dem bara! Det behövs inga specialslag för några studiosi 
– eller hur?”

Någon driven bordtennisspelare blev jag aldrig. – Däremot 
har jag följt den sporten med stort intresse.

*
Från bordtennis går jag över till FRIIDROTT där jag har 
många minnen att se tillbaka på. Mitt deltagande inskränker 
sig till skolmästerskap på Latin-läroverket. I klassen hörde jag 
till de snabbaste. Det handlade då oftast om 60 meter. Ett tag 
kallade de mej för Kvicksilvret.

Man kan ha nytta av sin snabbhet. Jag gick ett år på Västra 
Real i Majorna. Där fanns ett tag en stor lår på skolgården. 
Det hände att de starkare i skolan jagade de svagare, till vilka 
nog jag hörde, och stängde in dem i låren. Tack vare min 
snabbhet kom jag undan mina förföljare.

*
Nu går jag långt fram i tiden. Till mina fotbollsminnen hör 
mitt deltagande i Skara stifts prästlag. Vi mötte andra stiftslag 
med blandade resultat. 

Den 5 maj 1975 hade vi ett trestiftsmöte i Lerdala där vi 
mötte Göteborgs och Karlstads stift. Hur det gick kommer 
jag inte ihåg, men själva resultatet var inte det viktigaste, även 
om det alltid är roligt att vinna! – Vi såg det som ett trevligt 
utbyte – detta att under gemytliga former få träffa ämbets-
bröder från andra stift. Vid en match gav vi domaren en Bibel 
i stället för ett arvode, och det bästa är ju gott nog!

Jag minns särskilt en match i Torslanda. Då var det inte lätt 
att dribbla av EBBE HAGARD i Göteborgs-laget som vann 
med 4-1. – Hagard hade tidigare spelat i Örgryte och var en 
lovande fotbollsspelare. Men han slutade tidigt för att kunna 
ägna sig åt teologiska studier.

Nu hade han avancerat så långt att han blev installerad som 
kyrkoherde i Haga församling. Inne i kyrkan pågick den 

högtidliga akten. En kålle från ett av Haga-kvarteren var med 
därinne och lyssnade utan att bli nämnvärt imponerad av 
vad som där försiggick. Efteråt samlades man utanför kyrkan. 
Haga-kållen fi ck syn på Hagard Han gick fram till honom 
och sa´: ”Dö, Hagard! Det var synd att du slutade med fotbol-
len! Hade du fortsatt, då hade det kunnat bli nått utå daj!” 

*
Borås Tidning hade hösten 1994 en serie om förhållandet 
mellan kyrkan och idrotten och intervjuade idrottare och 
idrottsledare som förenar sitt intresse för idrotten med sin 
kristna tro. Den 19 november det året blev jag intervjuad av 
en sportjournalist i mitt hem i Sparsör. Några dagar senare 
blev jag hämtad av en BT-fotograf till Ryavallen skrudad i 
Elfsborgs gulsvarta halsduk, även om det inte pågick någon 
match just då. 

Följande citeras från den intervjun: ”Det kan handla om att 
göra sitt bästa i det vi håller på med. Och att komma tillbaka 
efter att ha hamnat i svåra situationer. Saker som idrotten 
kan vara till hjälp med. Hur beundrar vi inte en kämpe på 
idrottsarenan! Vi känner sympati för den som aldrig ger upp. 
Det är något som vi kan få inspiration av i våra liv.”

”EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP” Idrotten kräver 
sitt av avhållsamhet från njutningsmedel. Kroppen är en del 
av Guds skapelse, och den skall man vara rädd om.

Man kan bli så fångad av sin sport eller av något annat att 
det går ut över ”det som är långt mer värt: kunskapen om 
Kristus Jesus, min Herre.” (Fil. 3:8)

”IDROTTEN GER OSS HJÄLP MED LIVET”. Så löd 
rubriken vid intervjun i BT. – Men de har också med mitt 
”Bästa bibelord” – Fil. 1:21: ”För mig är livet Kristus!”

*
Någon övre gräns då man bör sluta med sitt idrottande fi nns 
knappast. Själv har jag sökt satsa på min hälsa och tränar ännu 
min kropp trots de 90 åren. Det fi nns ingen övre gräns!

Sven Frison

Här llgger kämparna från Skara stift efter den hårda matchen mot Karlstads stift. Första raden från vänster. Göran Sagen, Jan Nunstedt. 
I andra raden syns Lennart Fridefors, Sven Frison, Jan Skoog, Lennart Franck och K-O Björck.  
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Fil. dr. och musikdirektör Christina Ekström har i sin 
doktorsavhandling Gör dig en sång uti mitt bröst, Musika-
lisk gestaltning i ljuset av herrnhutisk tradition (2007) kart-
lagt musiklivet i Evangeliska Brödrakyrkan med fokus 
på Brödraförsamlingarna i Stockholm och Göteborg 
under 1700-talet. Inom ramen för avhandlingsarbetet 
har hon även i klingande musikalisk praktik formu-
lerat och prövat det som visade sig vara signifi kanta 
parametrar för musikalisk praxis i denna teologiska 
kontext.

Marie Agnes von Zinzendorf (1735-1784), dotter till Nicolaus och 
Erdmuthe von Zinzendorf. Publicerad med tillstånd från Unitätsar-
chiv, Herrnhut.

Inledning
Den herrnhutiska fromhetsrörelsen i Sverige har i musika-
liskt hänseende tidigare endast förknippats med ett par sång-
samlingar, Sions sånger och Sions nya sånger. Den kartlägg-
ning jag har gjort av Brödraförsamlingarna i Stockholm och 
Göteborg har emellertid visat att musiklivet där var långt mer 
omfattande än vad som tidigare varit känt samt att det anknöt 
till normerna för utformning av församlingsmusik (”Ge-
meinmusik”) i den världsvida Brödrakyrkan. I denna artikel 
kommer jag att ge en glimt av vad som utmärkte sjungandet 
och spelandet i den världsvida Brödrakyrkan under 1700-ta-
let samt visa på hur detta kom till uttryck i svenska Brödra-
församlingar.

Brödrakyrkan är idag ett samfund med stor internationell 

räckvidd och har namn som varierar med språkområde: 
Evangelische Brüdergemeine, Moravian church, Iglesia Mo-
rava, etc. Samfundet etablerades i östra Tyskland 1727 på gre-
ven Nicolaus von Zinzendorfs gods och på denna plats kom 
orten Herrnhut att växa fram. Redan från samfundets begyn-
nelse fanns missionstanken, att med hjälp av missionärer spri-
da evangeliet i hela världen samt att till redan kristnade länder 
sända diasporaarbetare med syfte att söka upp enskilda kristna 
och stöjda dem i sin tro. Till Sverige kom diasporaarbetare 
på 1730-talet och tidiga centrum för verksamheten blev bl a 
Stockholm, Göteborg samt i församlingar som Främmestad 
och Flo i Skara stift.
Den herrnhutiska fromhetsrörelsen kom att rymma fl era in-
riktningar i Sverige varav en var nära förbunden med mo-
derkyrkan i Herrnhut. Inom denna gren etablerades societe-
ter, som trots rådande konventikelplakat under 1700-talet av 
Kungl. Maj:t fi ck tillstånd att bygga egna brödrasalar. Detta 
kom att ske i Stockholm, Göteborg, Uddevalla och i Karls-
krona. Mot bakgrund av att det visade sig ha funnits en även 
i Toarp, strax öster om Borås, är det tänkbart att det fanns brö-
drasalar på långt fl er orter än vad som tidigare är beskrivet.

I de Brödraförsamlingar som står i fokus för mitt intresse 
fanns olika samlingar/gudstjänster beroende på om man var 
medlem eller räknades som nära förbunden med församling-
en men utan att vara ansluten till den. Därtill fanns guds-
tjänster för en tredje kategori, för allmänheten. Att samlingar 
för allmänheten var välbesökta indikerar diasporaarbetaren i 
Stockholms Evangeliska Brödraförsamling Andreas Warnke 
(1767-1862). I sitt levnadslopp anger han att:

de allmänna Söndagspredikningar så förökade sig, att wår 
Sal icke kunde rymma dem ehuruwäl alla gångar wore 
upfyllde med åhörare, som stodo, så att jag efter måste 
tränga mig igenom, för att komma till mitt ställe. 1

I diarieuppgifter från Brödraförsamlingarna poängteras påfal-
lande ofta närvaron av människor från såväl högre som lägre 
stånd vid samlingarna. Därtill fi nns rapporter från försam-
lingen i Göteborg om besök av kung Gustav III och senare 
även av kung Gustav IV Adolf.

Församlingsmusiken i Brödrakyrkan
En grundbult i herrnhutisk spiritualitet var att odla en per-
sonlig och känslomässig relation till Jesus, att förhålla sig till 
honom som vore han en själens brudgum. Detta är också 
utgångspunkt för församlingsmusiken vilket Brödrakyrkans 
förste musiker och musiklärare, Johann Daniel Grimm (1719-
1760) gör tydligt i sin Handbuch bey der Music-information im 
Paedagogio zy Catharinenhof (1753):

Bara ett villkor skall vara bestämmande för oss, att den 
sanna musiken enligt Frälsarens bestämmelse inte skall 
rikta sig mot något annat objekt än Honom själv. 2

Om musiklivet i Brödrakyrkan under 1700-talet:
”Bara ett villkor ska vara bestämmande för vår musik”
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Denna uppmaning fi ck konsekvenser för såväl sjungandet 
och spelandet som för utformningen av kompositionerna. 
Fokus på Jesus skulle i sjungandet leda till ett önskat känslo-
tillstånd, en blandning mellan innerlig glädje och blid smärta, 
vilket härrörde från känslan inför Jesu död och försoning.3  

Enligt Grimm skulle detta känsloläge yttra sig i klangen hos 
såväl sånger som instrumentalister:

Allt som vi sjunger om Frälsarens under och gärningar, 
både bland folket i hans gamla förbund och i synnerhet 
bland oss, i psalmer och lovdikter: det refererar till det allra 
största undret: vår frälsning genom Honom. Denna ma-
teria modererar allt pompöst, präktigt och skimrande, gör 
rösterna brutna, sordinerar skärpan i instrumentens klang 
och drar samman all övrig materia sig som en concento.4 

Därtill poängterade Zinzendorf att den inre känslan skulle 
komma till uttryck i kroppshållning och mimik:5

Det yttre skulle vackert harmoniera med det inre. Men 
när vi sjunger det måste vår röst, min och hela kroppshåll-
ning vittna om den innerliga förtjusning, som verkligen 
fi nns. Detta behöver man inte exercera [öva], utan man lär 
sig det av sig själv, eller ser bara någongång på en välupp-
fostrad granne.6 

Likaså uppmanades instrumentalister att sjunga med i sitt 
hjärta medan de spelade. Särskild uppmärksamhet riktades 
mot organisterna som främst hade i uppgift att spela till för-
samlingssången. Önskvärt var att de skulle stötta den, inte 
leda den. Utgångspunkt för spelet var sångtexternas innehåll 
vilka skulle påverka registrering, preludiering, interludiering 
och tempo. Övergripande princip var att spela – inte vir-
tuost, inte obildat – med en medveten enkelhet. Christian 
Gregor angav i förordet till sin i Brödrakyrkan vitt spridda 
Choral=Buch (1784) att:

Allt som låter främmande vid församlingens sång, stör både 
dess angenäma överensstämmelse och hjärtanas tysta an-
dakt. Detta märks särskilt vid mellanspelen från en sångrad 
till den andra. Om dessa är något konstlade eller till och 
med oöverlagda eller oskickligt spelade, i enlighet med sitt 
egentliga ändamål utgör de en simpel [enkel], angenäm 
och bestämd vägvisare till övergången ur det föregående 
till det följande: så fall stör de det sanna sammanhanget 
mellan det ena och det andra.7 

Enkelhet var något som utöver spelandet också skulle prägla 
kompositionerna. Dessa omfattade till största del sånger för 
en eller fl era röster med instrumentalstämmor. Merparten av 
musiken som användes i Brödrakyrkan var skriven av herrn-
hutiska bröder. Den omfattande musikaliesamlingen i Uni-
tätsarchiv i Herrnhut visar även att det framfördes musik av 
andra samtida tonsättare som t.ex. C. Ph. E. Bach, W A Mo-
zart och W. Gluck. Dock tarvade vissa av utifrån kommande 
stycken anpassning för att kunna användas:

Denna musik komponeras delvis av Brödragemenskapen 
själv, delvis används också kompositioner av andra mästare 

med de mindre ändringar som är nödvändiga för deras 
användande i församlingar. Därvid ser man huvudsakligen 
till att inga stycken av någondera slaget uppförs, i vilka nå-
got vilt, yppigt eller lättsinnigt råder, utan sådana som har 
en enkel och av var och en lättfattlig melodi med ett milt, 
värdigt och angenämt instrumentalackompanjemang.8 

Förändringar kunde t.ex. innebära att ett stycke förkortades, 
att harmoniken ändrades om den var alltför kryddad eller att 
koloraturpassager ströks.9 

Församlingsmusiken i Brödraförsamlingarna i Stock-
holm och Göteborg
Dokument som församlingsdiarier och levnadslopp från Brö-
draförsamlingarna i Stockholm och i Göteborg visar på att 
det fanns medvetenhet kring normerna för församlingsmu-
siken. Protokoll från församlingen i Stockholm visar på en 
strävan mot församlingsmusik även om detta ord inte nämns. 
I ett församlingsdiarum från Göteborg nämns däremot ordet 
i samband med beskrivning av en samling för gossarna: ”Då 
vi har en broder till organist som lärt sig församlingsmusik 
alltifrån ungdomen, börjar även sången, särskilt ungdomens, 
att bli mer liturgisk”. 10

Beträffande ett känslomässigt och kroppsligt uttryck av rela-
tionen till Jesus fi nns talrika beskrivningar där detta kommer 
till uttryck, såväl i sång som under bön.
Vanligt förekommande ord som används för känslosamhet är 
att vara rörd vilket kommer till fysiskt uttryck genom tårar. 
Tårefl öden beskrivs i varierande grader av intensitet varav det 
mest intensiva jag har funnit är följande:

… och sjungande föll vi på knä, och under en känslosam 
bön lät var en sig absolveras av vår käre Herre, vid dessa 
två lägenheter kunde man särskilt känna frälsarens närhet, 
och gråtandet var outsägligt. 11

De inledande takterna av Lotschers ”Salige äro the som i Tino Huse 
bo” för tre sångstämmor, tre stråkar samt generalbas. Exemplet visar 
att instrumentalstämmorna är unisona med sångstämmorna samt att 
de rymmer ett begränsat harmoniskt spektrum. Detta i enlighet med 
normer för församlingsmusiken i Brödrakyrkan.
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Därtill fi nns en omfattande retorik kring att fälla tårar som 
”wåra ögon fl öto i tårar”, ”mina ögon utbrusto i tårar”, ”vi 
smälte samman i tårar” etc.

Angående den enkelhet som var norm för församlingsmusi-
ken överensstämmer detta med tonsättningar för gudstjänster 
i Brödraförsamlingen i Stockholm av Johann Georg Lotscher 
(1733-1805). Karaktäristiskt för dessa kompositioner är att 
sångstämmorna är unisona med instrumentalstämmorna, 
att de rymmer ett begränsat harmoniskt spektrum och att 
texterna oftast är syllabiskt tonsatta. Att denna enkelhet inte 
berodde på brister i Lotschers musikaliska kunnande bekräf-
tades av att han fi ck organisttjänsten i Maria kyrka i kon-
kurrens med medsökande som Ferdinand Zellbell d.y. som 
senare blev hovkapellmästare och Carl Dijkman som kom 
att bli domkyrkoorganist i Göteborg. Därtill deltog Lotscher 
både som klaverspelare och sångare vid ceremonier vid ho-
vet. Han var även ledamot av Musikaliska akademien samt 
anställd vid Rikets ständers bank (nuvarande riksbanken) som 
banco commissarie.

Avslutning
Efter denna översiktliga presentation av Brödrakyrkans ide-
al för sin församlingsmusik och hur den kom till uttryck i 
svenska Brödraförsamlingar vill jag väcka frågan om hur och 
på vilket sätt dessa normer kan ha spritts till grupper av tro-
ende som anslöt till herrnhutisk fromhetstradition men utan 
att etablera någon societet, en församlingsliknande verksam-
het. Exempel på geografi skt område som kan komma ifrå-
ga för detta spörsmål är Skara stift. Detta med anledning av 
den ivriga aktivitet av diasporaarbete som skedde där under 
1700-talet. Därtill verkade fl era präster i Flo pastorat under 
1700-talet som hade stort engagemang och kunskap om spi-
ritualitet i Brödrakyrkan. Tänkbart är att de även var välin-
formerade om Brödrakyrkans församlingsmusik. Bland dessa 
präster märks Thore Larsson Odhelius (1705-1777) och Lars 
Nyberg (1720-1792).

Odhelius som föddes i Skara kom initialt i kontakt med 
Brödrakyrkan i Riga och blev därefter betydelsefull för eta-
bleringen av herrnhutisk fromhetstradition i Sverige. Han 
tjänade de herrnhutiska syskonen i den gryende Brödraför-
samlingen i Stockholm och vara nära förbunden med den 
tidigare nämnde musikern och tonsättaren Johan Georg Lot-
scher. Därtill hade Odhelius brevkontakt med Nicolaus von 
Zinzendorf. Lars Nyberg, född i Fröjered, som kom i kontakt 
med herrnhutismen under sin studietid i Uppsala sändes strax 
efter prästvigningen till de forna svenska kolonierna i USA 
och verkade därefter som präst i Brödrakyrkan i Holland och 
England. 1776 återvände Nyberg till Sverige för att senare 
bli kyrkherde i Flo pastorat från 1778. Sammantaget torde 
både Odhelius och Nyberg både känt till och deltagit i det 
sjungande i Brödrakyrkan som av en besökare, romanförfat-
tarinnan Johanna Henriette Schopenhauer, har beskrivits på 
följande vis:

Den var stilla och klangfull. Detta är det mest rörande 
och hjärteknipande som jag någonsin har hört. Varje ton 
uttrycker på ett mäktigt sätt känslan av den ädlaste hängi-

venhet av den mest ödmjuka underkastelse och tillbedjan 
till Gud. Ingen annan kyrkomusik, inte ens den som ljuder 
i de höga katedralerna, kunde någonsin berusa mina heli-
gaste känslor så, såsom denna okonstlade sång.12 
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Skaraborgsgatan 29 B, 532 30 Skara.
Tel: 0511-137 46. 
E-post: margareta_jansson@bredband.net

Skara Stiftshistoriska Sällskap

Hemsida: www.skarastiftshistoriska.nu

Stiftshistoriska sällskapets böcker kan beställas 
hos Johnny Hagberg, Prästgården 531 94 Järpås.
Tel & Fax: 0510-910 16,  070-550 00 98
E-post: jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Styrelse

Ordf. Johnny Hagberg, Järpås
Vice ordf. Lena Maria Olsson, Borås 
Sekr. Lennart Nordquist, Borås
Kassaförvaltare  Margareta Jansson, Skara 
Nils Hjertén, Vänersborg 
Lisbeth Sjöberg, Karlsborg 
Markus Hagberg, Skara 
Bengt P. Gustafsson, Skara 
Bengt Fåglefelt, Vara

Redaktör för medlemsbladet:
Johnny Hagberg.

ISSN: 1103-3959
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara

Stefan Ahrenstedt* HÄSSELBY
Peter Andersson KIMSTAD
Roland Andersson FALKÖPING
Ateljé Arkitekten Allan Ahlman SKARA
Lars Gunnar Carlsson BORÅS
Johan Dalman STRÄNGNÄS
Ulf B Densloe GÖTEBORG
Kjell Ericsson HABO
Biörn Fjärstedt UPPSALA
Mats Franzén* LINKÖPING
Per Green JÖNKÖPING
Bengt Harrsjö KLINTEHAMN
Boo Johansson ASKIM
Johan Johansson ÄNGELHOLM
Roland Johansson LIDKÖPING
Eva Kaiser VINNINGA
Kent Landvall UDDEVALLA
Björn Lilliehöök* STOCKHOLM
Jakob Lindblad STOCKHOLM
Ulf Lundvik-Magnusson  (nr 800) KÄLLBY
Carl Löfving VÄSTRA FRÖLUNDA
Gunnel Neal VARNHEM
Barbro Olofsson SKARA
Kerstin Olofsson BORÅS
Göran Rask ALINGSÅS
Nils Råmonth VISBY
Jan-Ove Sahlin JÖNKÖPING
Arne Sandahl NORRKÖPING
Lars-Erik Ståhlberg KARLSKRONA
Leif Thor JÖNKÖPING
Eva Wingstrand Moberg FALKÖPING
Lars Vipsjö SKÖVDE

Sällskapet har nu 811 medlemmar.
 
*= Ständig medlem

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


