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Våra kyrkors hemligheter.
En medeltida bildskatt kommer i dagen.

På en gungande byggnadsställning får ett par gäster bevittna
hur ömsint konservator Leif Berg hanterar de nyupptäckta
romanska målningarna intill triumfbågen i Marka kyrka. Med
hjälp av lite vatten visar han, att han umgås med en skara änglar. Man ser tydligt deras vackra vingar.
När Marka kyrka öppnas igen efter pågående restaurering
kan många andra beundra den unika bildskatt Marka kyrka
har. Dess like finns knappast här i landskapet. Men nu har den
kommit i dagen efter att ha legat gömd för människors blickar
i hundratals år.
Foton: Sture Björnson

Sensationellt fynd i Marka kyrka

Marka kyrka – ett skönt smycke i landskapet strax söder om
Mösseberg – ses ligga på en höjd intill allfarvägen, när man
närmar sig Falköping på riksväg 47. I likhet med många
andra västgötska stenkyrkor uppfördes den runt år 1200. Den
ruvar på en skatt som till stor del varit okänd fram till detta
nådens år 2013. En regnig försommardag blev denna kyrka
målet för vår utflykt - inte bara i rummet utan också i tiden,
kan man säga.
Vi – dvs. undertecknad som aldrig hade stannat till i
Marka tidigare, samt vår skicklige kyrkofotograf Sture
Björnson och hans hustru Eivor – hade stämt möte med
kyrkorådets ordförande Åke Abrahamsson vid Marka kyrka
för att få en lägesorientering om vad som händer där. Åke
visade sig vara en duktig ciceron med många års kunskap
och erfarenhet om kyrkan. Han kunde visa oss till rätta på
den byggarbetsplats som kyrkan är sedan några månader.
Det som särskilt lockade oss var det som blivit bekantgjort i
massmedia om ett sensationellt fynd i Marka kyrka. Där har
man upptäckt romanska målningar från kyrkans byggnadstid.
Av den utsmyckning som kyrkans valv och väggar brukade
få en gång finns det annars inte mycket kvar i vårt landskap.
Därför är sviten av målningar här i Marka ”en viktig pusselbit både till Västergötlands medeltida historia och till Sveriges
medeltida konsthistoria” säger fil. dr Pia Bengtsson Melin vid
Upplandsmuséet, Uppsala, i ett konsthistoriskt utlåtande om
detta fynd.
Från hennes utlåtande inhämtar man att det inom det
gamla Skara stift bara finns nio exempel på målningar från
1100-1200-talen, ”varav de flesta i dag är i ett mycket
fragmentariskt skick”. De målningar som har kommit i dagen
här i Marka kyrka verkar vara den största sammanhängande
målningsviten från romansk tid som bevarats i landskapet.
”Ett framtagande och en konservering av den är av största
vikt”, anser Pia Bengtsson Melin.
Det är också en sådan restaurering som nu är i gång. Redan
för hundra år sedan gjordes iakttagelser om att det skulle
finnas gamla målningar i kyrkan, men först under våren
2013 upptäcktes alltså intressanta färglager under putsen. Vid
en första bedömning av dem den 15 mars 2013 kunde Pia
Bengtsson Melin säga att ”de hittills frilagda målningarna var
från tre olika epoker, medeltid, 1600-tal samt 1700-tal”. Efter
två ytterligare besiktningar under april månad kan hon fastslå
att de medeltida målningarna har en tydlig romansk prägel
och kan dateras till omkring 1200. De yngsta färglagren
minner om den större omändring av interiören som gjordes
1750, då man sannolikt försåg kyrkan med kryssvalv i en
utformning som är typisk för 1700-talet. Då revs även det
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senmedeltida tornet, som fick ge sten till kyrkans rymliga
vapenhus på nordsidan.
En av dem som vid vårt besök var i färd med den grannlaga
uppgiften att knacka fram och konservera de intressanta
målningarna var konservator Leif Berg. Det var fascinerande
att se hur varsamt, - man vill gärna säg ömsint, han med
skicklig hand tog sig an de för våra otränade ögon rätt diffusa
färgskiftningarna på kyrkans väggar. En svag dusch vatten
på en fläck intill triumfbågen lät en änglavinge tydligt träda
fram. En skara änglar vaktar här ingången till koret. På östra
väggen inne i koret finns en framställning av Majestas Domini,
bilden av Herren i majestät, alltså Kristus innesluten i en
mandorla, en mandelformad gloria. Detta motiv återkommer
i romansk konst. På korets norra vägg har man hittills kunnat
tyda scener kring Jesu födelse En av dem är Visitatio, Marias
besök hos sin släkting Elisabet. Man kan också se de fem
visa jungfrurna med sina brinnande oljelampor, och då tänker
man sig att deras oförståndiga väninnor har funnits att skåda
på väggen mitt emot, som sedan länge är genombruten av en
stor fönsteröppning. Det finns även målningar på långhusets
väggar i anslutning till triumfbågen. Målningsfragment har
också påträffats uppe på kyrkvinden. På korets östra vägg
har man hittat ett fönster med små trappsteg längst ner; det
påminner om den bekanta Jakobsstegen i Eriksbergs gamla
kyrka.

Som man förstår av en av Sture Björnsons bilder från ett
besök i kyrkan i mitten av juli, har Leif Berg hunnit långt med
att låta bilderna framträda. Nu ser man fram emot att Marka
kyrka ska kunna visa sin bildskatt för den gudstjänstfirande
menigheten och andra besökande. Man planerar ett högtidligt
återöppnande av kyrkan till den 26 oktober, men kanske
finns det skäl att betvivla att allt allt hinner bli färdigt så snart.
Intill kyrkan står sedan 1700-talet en klockstapel. Den
undergick en omfattande renovering 2012. Till den anlitades

Från Lister till Strö

Målningssvten föreställer Jesu födelse
Traditionsbärarna, en grupp timmermän, snickare, smeder m.fl.
med stort hantverkskunnande. En av dessa yrkesspecialister Mattias Hallgren - har lämnat en intressant rapport om den
grannlaga uppgiften i Marka. Det är dokumenterat att man
uppförde en öppen stapel 1752 för kyrkans klockor. De hade
tidigare hängt i tornet som revs runt 1750. Vindflöjelns årtal
1730 väcker en misstanke om att den här stapeln inte är den
första. Inför arbetet hade man misstankar om att träffa på
medeltida trävirke från det rivna tornet. Så tycks det också
vara. Stapeln är numera klädd med panel, vilken sannolikt
härrör från slutet av 1800-talet. I denna form är den en av
de märkligare, med välvda sidor nertill men inte upptill.
Kanske är det därför som stapeln inte kunnat hålla tätt. Den
var nämligen så illa rötskadad i sina nedre delar att man måste
”slakta stapeln” som det rent brutalt sägs i rapporten. Det
skadar inte om en besökare tittar in i stapeln. Då får man
se hur omsorgsfullt det genomruttna trävirket i stapelns
underdel har ersatts med nytt virke och anpassats till det äldre.
Det är prov på hantverkskunnande av hög klass.
I allt kan det sägas att man inte bör hasta förbi denna
underbara kyrka utan i stället – när den väl har blivit
återöppnad – göra ett besök där för att upptäcka vilka
hittills okända skatter som nu kommit i dagen.
Lennart Nordquist
Samtliga foton: Sture Björnson
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Sensationella fynd har gjorts i Marka kyrka
utanför Falköping där man funnit romanska
målningar från 1100-talet. De omfattande och
mycket välbevarade målningarna upptäcktes
när kyrkan skulle renoveras.
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Treenigheten i Strö kyrka.

Foto: Ingmar Nilsson

I Strö kyrka på Kålland finns en målning som saknar motstycke i den medeltida kyrkokonsten. Den ses i valvet över
altaret: en medaljongbild med ett människohuvud med gloria. Huvudet har fått tre tätt sammanfogade skäggprydda ansikten. Så har målaren sökt gestalta den heliga Treenigheten
- Fadern, Sonen och Anden, ”dessa tre, som på en och samma
gång äro en” som det heter i en av den heliga Birgittas uppenbarelser. Sannolikt var målaren inspirerad av senmedeltidens birgittinska fromhet. Bilden i Strö kyrka är unik, men
den har släktskap med en målning av en människoliknande
gestalt som visar upp tre huvuden på sin kropp. Den bilden
hittar man i den synnerligen rikt utsmyckade S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg. De här bilderna är ”båda fullständigt unika
utan någon motsvarighet i Skandinavien”.
Citatet kommer från Hans Milton, en av upphovsmännen
till ett stort bokverk på nära 500 sidor, rikligt illustrerat
med förnämliga färgbilder av fotografen Ingmar Nilsson.
Bokens titel är ”Bland heliga kvinnor och män”, och den
presenterar den senmedeltida bildskatt som finns i två kyrkor
på Listerlandet, i Sölvesborg och Ysane. Dessutom berättas
generöst om stadens och bygdens skiftande öden, ja, hela
den historiska, kulturella och andliga kontexten. Man får lära
känna en gränsbygd som varit ett spänningsfält mellan olika
intressen.
Sölvesborg var en viktig ort i det medeltida danska riket
med en mäktig borg där unionskungen Erik av Pommern
gärna uppehöll sig. Det verkar rent av ha varit där som han
och drottning Filippa, kommen från England, vistades en tid
efter det ståtliga bröllopet i Lunds domkyrka 1406. Köpstaden
Sölvesborgs äldsta kända skyddsbrev är utfärdat av kung
Kristoffer 1436. Att det även var en stapelstad, framgår av att
kyrkan var helgad åt de sjöfarandes beskyddare S:t Nicolaus.
Listers härad med Sölvesborg som huvudort räknades inte
som nu till Blekinge utan utgjorde ett eget litet landskap.
Detta släktskap mellan bilderna i Sölvesborg och Strö är
faktiskt inte den enda länken mellan kyrkan på Kålland och
Listerlandet.Ysane kyrka inte långt från Sölvesborg ligger invid
den gamla kungsvägen från Skåne genom Blekinge. Kyrkan
blev i mitten av 1400-talet rikt utsmyckad med målningar
i sengotisk stil. De blev längre fram överkalkade, och till
stor del gick de till spillo då kyrkan byggdes om i mitten
av 1800-talet. Det medeltida koret sparades dock, och på
1930-talet befanns det vara rikt dekorerat under vitmeningen.
Ett språkband berättar att målningen var färdig år 1459 å den
heliga jungfru Marie himmelsfärdsdag (15 augusti) samt att arbetet
var utfört av Nils Håkanssons hand. Samme målare kan knytas
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Orgelfabrik som tystnat

Treenigheten i S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg.

Foto: Ingmar Nilsson
till Kållandsbygden också. Fornforskaren Nils Hadorph,
som omkring 1670 gjorde en resa i Läckö grevskap, nämner
att han i Skalunda kyrka sett en gammal målning med ett
språkband, där det sägs att arbetet utförts 1466 av Nils Håkansson,
som kallar sig ”målare från Vadstena”. Hadorph noterade också
liknande målningar i Gösslunda kyrka, men liksom fallet är med
Skalunda kyrka, återstår inte längre några spår av dem. Det anses
sannolikt att denne mästare med sin skola en längre tid arbetat i
Västergötland, i Kållands-Åsaka och Götene, liksom i de rivna
kyrkorna i Österplana och Dala. Givetvis har forskare tidigare
påtalat släktskapet mellan målningarna på Listerlandet och i
Västergötland, som Viola Hernfjäll i avhandlingen ”Medeltida
kyrkmålningar i det gamla Skara stift”, men det är intressant att
nu få det belyst med utgångspunkt från Lister. Där och i östra
Skåne fick många kyrkor på 1400-talet målningar, som sannolikt
bekostats av förmögna storgodsägare i trakten. De var kända som
både unionsvänliga och som beundrare av den heliga Birgitta.
De förfogade även över gods på flera håll i Sverige. Man kan
alltså tänka sig att det är i dessa kretsar man ska söka dem som
gynnat Nils Håkansson och hans skola även för sin verksamhet
i Västergötland.
De storslagna målningarna i Sölvesborg får anses vara ett
halvsekel äldre än de i Ysane. Här går det inte att spåra någon
känd konstnär. Men kanske kungaparet Erik och Filippa hört
till gynnarna. De hade en dragning till Vadstena kloster, där
drottningen blev begravd i det kor som hon bekostat. Den
birgittinska fromheten utövades också av de vita bröderna i
Sölvesborg, karmeliterna i Vårfruklostret i direkt anslutning
till S:t Nicolai kyrka. Den kom under senmedeltiden fram
till reformationen i Danmark 1536 att fungera som både
församlings- och klosterkyrka.
Ännu en anknytning mellan Sölvesborg och Västergötland
hittar man i den innehållsmättade boken. Under senmedeltiden
var Sölvesborg en av de platser i Norden som man vallfärdade
till. Där fanns en gång ett kapell i staden där helgonet S:t Enevald
åtnjöt kult. Denne var sannolikt mer än ett lokalt helgon, kanske
en variant av Theobald från Alsace. Hans Milton menar att
S:t Enevalds kapell mycket väl kan ha liknat det kapell strax
utanför Skövde, som var ett vallfartsmål för dem som ville ära
Västergötlands eget helgon, Elin av Skövde.
Den rikedom på målningar som finns i de kyrkor som den
vackra boken lyfter fram är ett kulturarv av stort värde. Det
är värt att lära känna för den som tar sina vägar åt den sköna
kustbygden längs Östersjön i ”Sveriges trädgård” Blekinge.
Lennart Nordquist
Boken kan beställas hos Sölvesborgs Fornminnesförening, som
är bokens utgivare.
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Det var länge sedan man hörde några toner från den gamla
orgelfabriken i Liared en mil öster om Ulricehamn. Men fabriken finns kvar i samma skick som när Nils Johansson för
40 år sedan lade ner sina verktyg och lämnade en halvfärdig
kororgel, pipor, ritningar och orgelmodeller i lokalen.
Allt är i perfekt ordning i verkstaden på gården Skog.Verktygen ligger där de ska, väntar liksom på att tas i bruk. Men
när Nils gick bort i början av 1970-talet fanns det ingen som
ville eller kunde ta över fabriken, som startades av hans farfar
drygt 100 år tidigare.
– Nej, kraven för att bli en bra orgelbyggare är stora. Han
ska vara både musikalisk och vara en duktig snickare, säger
Nils systerson Gunnar Dahlstrand, som åtagit sig ansvaret för
att verkstaden ska finnas kvar som ett minne av ett hantverksyrke som nära nog är utdött.
Att det skulle finnas en piporgel i varje kyrka var inte en
självklarhet förr, men under andra hälften av 1800-talet försågs alltfler kyrkor med orglar. På 1840-talet fanns endast ett
30-tal orglar i Skara stifts 400 kyrkor. Men Nils Johanssons
farfar Svante startade orgeltillverkningen på Skog i en tid då
alltfler kyrkor ville ståta med fina piporglar.
Det började i en skolsal
Svante Johansson, född 1828 var son till kyrkvärden och
nämndemannen Johannes Svensson, och både far och son var
musikaliska och musikintresserade. I mitten av 1800-talet
fick socknen en nyutexaminerad skollärare, Per Adolf Holmqvist. På den tiden hade Liared ingen särskilt skolbyggnad,
den kom först under 1850-talet, och undervisningen ägde
rum på olika gårdar i socknen. På Skog fanns ett särskilt
rum, där man tidvis höll skola, och här började Svante och
Per Adolf i hemlighet bygga
ett enstämmigt orgelverk
och tillverkade varje detalj för hand. Fadern tyckte
att Svante skulle ägna sig
åt gårdens skötsel, men när
han fick höra musiken från
ungdomarnas orgel blev han
imponerad, och med hans
goda minne kunde Svante
påbörja sin bana som orgelbyggare.
Senare byggde Svante och
Per Adolf en fyrstämmig

orgel, som såldes till Södra Åsarps församling. Mer fart under vingarna fick de då orgelbyggaren Sven Nordström från
Flisby i Småland anlände till Liared för att sätta upp en orgel
i byns kyrka. Han var mycket skicklig och var en av landets
bästa orgelbyggare på den tiden.
Svante Johansson var med vid orgelbygget och praktiserade senare även hos en orgelbyggare vid namn Rosengren.
Därifrån tog han med sig en gesäll till Liared, och tillsammans
fick de av Hössna församling i uppdrag att bygga om en åttastämmig orgel till Hössna kyrka. Orgeln avsynades 1959 av
domkyrkoorganisten i Skara, Sven Zanders, och han skrev i
besiktningsprotokollet att Svante Johansson genomfört arbetet med berömvärd skicklighet.
Därefter var det inte svårt för Svante att få ytterligare uppdrag. Under tiden 1857-1890 byggde han cirka 15 orgelverk.
Av dessa är den åttastämmiga orgeln i Yllestad, byggd 1863,
den mest kända. 85 år senare renoverades den av Svantes sonson Nils Johansson.

Byggde om Cahmanorgel
1865 byggde Svante Johansson också om den förnämliga
Cahmanorgeln i Kölingared, byggd under 1700-talet av
den tidens främste orgelbyggare, Johan Niclas Cahman. Den
byggdes för Mariestads domkyrka 1704 och hamnade i Kölingared när Mariestads församling skaffade en ny orgel. Eftersom Svante visste att Kölingared ville köpa en orgel reste
han till Mariestad 1862, mätte upp orgeln och antecknade
stämmorna. Han gav sedan ett förslag till Kölingareds församling om hur orgeln skulle kunna byggas om och repareras för
att passa till ortens kyrka. Församlingen antog förslaget, och
orgeln köptes för 150 riksdaler silvermynt. Eftersom den var
byggd för en betydligt större kyrka måste Svante bland annat reducera antalet stämmor från 22 till 14. Sedan dess har
orgeln varit flitigt i bruk och har restaurerats vart femtionde
år, senast 2005.
Av de cirka 35 orglar som tillverkades i den Cahmanska
verkstaden i Stockholm finns endast sex bevarade, bland annat en i Drottningsholms slottskapell.
De orglar som Svante byggde var mekaniska. Det betyder
att förbindelsen mellan tangenten och pipan bestod av ett invecklat system av träribbor och vinklar, vilket innebar att tonen hördes i exakt samma ögonblick som tangenten trycktes
ned. Det var samma system som användes under 1700-talet.
När Svantes son Levin Johanssons tog över orgelfabriken
blev den pneumatiska orgeln modern. På sådana utgjordes
förbindelsen mellan tangenter och pipor av små bälgar som
öppnades och stängde luftströmmen till pipan. För varje
stämma behövdes 56 små bälgar och en mängd uppborrade

kanaler i den s k väderlådan. Fördelen med denna var att spelbordet kunde vändas så att kantorn satt vänd mot koret och
lättare kunde följa gudstjänsten, nackdelen att tonen kommer
med en viss fördröjning.
Eftersom orglarna mest består av trä, som är känsligt för
fukt och torka, och kyrkorna under 1800-talet och början
av 1900-talet under långa tider stod ouppvärmda var valet av
virke viktigt. Träet skulle vara tätvuxet och ha legat på tork i
ett 20-tal år innan det användes.
Skickligt hantverk
För att kunna bli en bra orgelbyggare krävdes dels musikalitet, och intresse för musik, dels stor noggrannhet och hantverksskicklighet. Det var ett omväxlande arbete. Det gällde
att lämna lämpligt förslag till stämmor och en ritning för att
på bästa sätt anpassa orgeln till det ofta trånga utrymmet på
läktaren.
Plåten till piporna gjordes av tenn med inblandning av bly.
Den smälta massan breddes ut på en duk där den sedan fick
stelna långsamt för att sedan hyvlas, sicklas och poleras. Därefter var plåten färdig att delas och lödas ihop till pipor i varierande storlekar. Mycket arbete lades också ner på att göra
vackra orgelfasader.
Levin Johansson byggde sin första egna orgel 1891 och
fortsatte sin verksamheten ända fram till 1940. Under dessa
nära 50 år gjorde han ett 20-tal nya orglar under firmanamnet Liareds Orgelbyggeri. Dessutom gjorde han ett flertal
om- och tillbyggnader av äldre orglar. Bland annat byggde
han om orgeln i Liareds kyrka, som fadern varit med om att
bygga. Levins orglar finns främst i Västergötland och Småland men även i Blekinge och Halland.
Levins ende son Nils, född 1892, hjälpte sin far i orgelverkstaden men var till en början inte intresserad av att ta över
verksamhet. I stället byggde han och startade ett elektricitetsverk på gårdens mark vid Tidan och försörjde sedan större
delen av socknen med el. Intresset för orgelbyggeriet vaknade
dock med tiden, och på 1940-talet, då fadern fyllt 80 år, var
han beredd att driva orgelbyggeriet vidare. Han utvidgade
bland annat orgeln i Liareds kyrka från åtta till 17 stämmor
1965. I slutet av sin verksamhet specialiserade ha sig på att
göra mindre kororglar.
Någon fjärde generation fanns inte som kunde ta över
verksamhet när Nils pensionerade sig. Därför står nu den
gamla verkstaden på gården Skog öde med sina maskiner och
oanvända orgelpipor som ett minne av en verksamhet som
pågick i drygt 100 år.
Agneta Tjäder
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Invigningen av Slädene kapell 1924

På köp och säljsajten Tradera salufördes för en tid sedan ett
fotografi som påstods föreställa invigningen av Hönsäters kapell och kyrkogård i juli 1913. Initialt tänkte jag att det vore
trevligt att identifiera de präster som står bredvid biskopen,
Hjalmar Danell. Det var inte lätt. Några kände jag genast
igen. Bland andra Tell Törnblad till höger om biskopen och
hans far Levin Törnblad som står som nummer tre från vänster. Min företrädare, prosten Adolf Ferdinand Wallin i Järpås,
som är nummer två från vänster, var mig utseendemässigt väl
bekant då hans porträtt finns i Järpås kyrkas sakristia. Men det
var något som inte stämde med tidsangivelsen och fotot. Tell
Törnblad prästvigdes 1921 och tillträdde komministraturen
i Long 1923, vilket visar på att fotot inte var riktigt daterat.
Byggnaden är heller inte Hönsäters kapell. Fotot visar istället invigningen av Slädene kapell den 26 augusti 1924. Men
vilka är prästerna omkring biskopen?
Först något om kapellet.
Slädene gamla kyrka revs, trots församlingens protester, 1838.
Församlingen skulle gå samman med Sparlösa, och kyrkan
där gavs namnet – inte utan poäng! – Salems (fridens) kyrka.
Namnet antyder att det fanns olika meningar i församlingen
kring rivningen av Slädene urgamla kyrka.
1923 kunde genom olika enskilda insatser, inte minst genom kyrkoherden i Levene, Carl Olof Friberg, arbetet för en
ny kyrka/kapell påbörjas. Invigningen skedde alltså den 26
augusti 1924. Samma dag hölls även kontraktsmöte för prästerna i Barne kontrakt. Det är alltså präster från Barne som
finns med på bilden. Men inte endast härifrån. I Skara stifts
Julhälsningar från 1924 berättar Friberg om kapellet och dess
historia, men även om själva invigningsdagen. Predikan hölls
av regementspastor Gustaf Wetterlundh, Vänersborg. Friberg
noterar också att en åldrig änka i socknen, Maja Elfversson
i Måns Olofsgården, vid 12 års ålder hade sett den gamla
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kyrkan rivas och nu fått bevittna det nya kapellets resning.
När kyrkklockorna ringde samman denna augustidag, var det
samma klockor som funnits i den gamla kyrkan och som nu
åter kallade till gudstjänst.
Vilka präster deltog vid invigningen?
Från vänster syns kyrkoherden i Levene, Carl Olof Friberg.
Denne var född 1853, prästvigd 1887 och kyrkoherde i Levene sedan 1914. Friberg kom att bli stiftets främste minnestecknare. Han utgav tillsammans med L. A. Cederbom Skara
stifts herdaminne 1928-1930. Under ett antal år medverkade
han även i Skara stifts julhälsningar med minnesteckningar.
Han flyttade vid sin pensionering till Hjo där han avled 1930.
Hans hus kallades Villa Levene.
Till höger om Friberg återfinns kontraktsprosten för Barne
kontrakt (1912-1927), kyrkoherden i Järpås, Adolf Ferdinand
Wallin. Han var född i Lidköping 1855, prästvigdes 1879 och
tillträdde kyrkoherdetjänsten i Järpås 1905 och blev kvar till
sin död 1932. Närmast till höger om Wallin står kyrkoherden
i Vara, Johan Levin Törnblad, som var född 1851, prästvigdes
1880 och blev kyrkoherde i Vara 1914. Han pensionerades
1933 och avled 1937. Nämnas kan att Törnblads son (Tell
Törnblad) och sonsonen (Sören Törnblad, född 1927, prästvigd 1954 och slutligen kyrkoherde i Ransberg) blev präster
i Skara stift. Detta innebär att det i Skara stift under 133 år
funnits en präst med namnet Törnblad.
Härnäst kommer regementspastorn Gustaf Wetterlundh.
Han var född 1855, prästvigd 1893 och adjunkt vid Vänersborgs läroverk från 1896 fram till pensioneringen 1920. Han
var även regementspastor vid Västgöta-Dals, sedermera Hallands regemente. Wetterlundh avled 1929.
Hjalmar Danell blev biskop i Skara 1905. Han var född
1860 och prästvigdes 1891. Danell avled 1938. Hans son
Sven var biskop i Skara åren 1955-1969. En annan son, Gus-

taf Adolf, var kyrkoherde i Tidaholm och senare domprost i
Växjö åren 1957-1973.
Till höger om Danell återfinns Tell Törnblad, son till den
ovan nämnde Levin Törnblad, som vid denna tid var komminister i Long. Det hade varit en maktkamp mellan församlingarna Sparlösa och Long om komministertjänsten vilken
slutligen placerades i Sparlösa. Tell Törnblad var född 1895,
prästvigdes 1921 och tillträdde komministraturen i Long
1923. Han var kyrkoherde i Levene mellan åren 1940 och
1962. Törnblad blev hovpredikant 1951 och kom att konfirmera tre prinsessor i Levene. Han avled 1978.
Prästen bredvid Törnblad har inte gått att identifiera. Men
näste är komministern i Södra Kedum, Gustaf Hallén. Han
var född 1848 och blev komminister i Ryda 1890. Han är
således äldst i samlingen. Hallén avled 1929.
Näste prästman är förmodligen Nils Lindholm. Född 1891
i Floby var han en av fem bröder som blev präster i Skara stift.
Han blev kyrkoherde i Tengene 1926 och avled 1963.
De två nästkommande prästerna är inte helt identifierade.
Den förste kan möjligen vara kyrkoherden Sten Blomqvist i
Vänersnäs. Han var född 1890, kyrkoherde i Vänersnäs 1922,
komminister i Borås 1930 och avled 1946. Den andre möjligen Carl August Källner som var född 1862 och verkade
som pastorsadjunkt i Trollhättan i 20 år innan han blev kyrkoherde i Flo 1914. Han blev emeritus 1934 och avled 1951.
Den siste till höger är komministern i Skarstad sedan 1916,
Manne Ivar Lannér, som var född 1883 i Strängsered och
prästvigd 1913. 1934 tillträdde han som kyrkoherde i Vara
och avled 1946.
Det är med andra ord en ganska stark uppslutning av präster
från kontraktet och dess närliggande församlingar. (Skulle jag
ha tagit fel på någon så kan läsaren gärna höra av sig till undertecknad för kompletteringens skull.)
Något om prästernas klädsel.
Biskop Hjalmar Danell bär korkåpa (pluviale). Från början
var detta inget specifikt biskopsplagg utan kunde – som det
också görs idag – brukas av vilken präst som helst. (Det kan
dock noteras, att i Estlands kyrka får bara biskopar bära kåpa!)
Danell bär på fotot ingen stola, och det verkar heller ingen av
de andra prästerna göra. En liten episod: Vid invigningen av
Varnhems klosterkyrka 1923 fanns inte liturgiska dräkter till
de medverkande, utan den högkyrklige och liturgiskt kunnige kyrkoherden i Stenstorp, Fredrik Kjellander, fick låna
ut från egen garderob. Det sägs att Danell då hade knutit
stolan runt magen som ett cingulum, trots Kjellanders ivriga
protester.
Olika typer av mässhakar bärs. Det var förr vanligt att samtliga präster bar mässhake vid installationer – ett bruk som
idag – med rätta – försvunnit. Danell bär en kåpa i brokad av
äldre snitt, likaså en äldre typ av mitra.
Bruket av biskoplig mössa, mitra, återinfördes av Gustaf III.
Han ålade biskoparna att bära denna liksom andra biskopliga
insignier. En del gjorde det säkert under protest då man inte
förstod innebörden. Hjalmar Danell har i alla fall mitran på
sig. Sonen Sven Danell var försiktigare med huvudbonaden,
han bar den ofta vikt över underarmen.
Yngve Rudberg använde mitra t o m vid dop enligt ett
foto i Skara stift i ord och bild. Helge Brattgård var skeptisk
till att använda vad han kallade ”den frygiska mössan”. Han
ändrade dock uppfattning med åren.
Samtliga utom biskopen bär olika slag av mässhakar. Fem
bär svarta, förmodligen från 1700-talet och albor med s.k.
Gustaf Adolfs-krage. Denna typ av alba med spetskrage var

vanlig fram till 1930-40-talet. Wallins finns fortfarande kvar
i Järpås kyrkas skrudkammare. Lannér längst till höger bär
någon oidentifierad form av mässhake.
Invigningen av Slädene kapell kommer oss nära genom detta
foto. Ingen på fotot finns längre kvar i livet. Allt har blivit
historia, stiftshistoria.
Johnny Hagberg

fÖrvaltare av guds brokiga nÅd

minnesteckningar Över prÄster i skara stift 2009 – 2013
karl-erik tysk

FÖRVALTARE AV GUDS
BROKIGA NÅD
Minnesteckningar över präster
i Skara stift 2009 – 2013
Under perioden 2009-2013 har 30 präster som tjänstgjort,
längre eller kortare tid, i Skara stift avlidit. De flesta av dem
är nu minnestecknade i boken Förvaltare av Guds brokiga nåd.
Några har undanbett sig minnesteckning.
Sedan 1889 finns minnesteckningar utgivna över präster
från Skara stift. Det är således en lång serie biografier som
nu får ytterligare länkar genom de livsteckningar som förre
kyrkoherden i Ovansjö, Karl-Erik Tysk, ger oss i denna bok.
Minnesteckningar är en god grund för det eventuella nyare
herdaminne som kan komma att påbörjas även för Skara stift.
Frågan om minnesteckningarnas vara eller inte vara har
ställts under debatt flera gånger. Vid prästmötena 1978 och
1984 röstades för att man inte skulle ge ut dessa i bokform.
Därför låg länge kyrkoherden Bertil Edvardssons minnesteckningar outgivna. Skara stiftshistoriska sällskap åtog sig
1995 att ge ut dessa under namnet Västgötapräster. Utgåvan
var den första i sällskapets skriftserie.
De nu utgivna minnesteckningarna omfattar 168 s. och kostar 150 kr.
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En lärare på landet
Folkskolläraren J. A. Svensson beskrev den andliga situationen i Vänga och Tämta församlingar, Ås kontrakt, i mitten
av artonhundratalet så här: ”Tillståndet på det andliga området år 1859-1862 var i Vänga och Tämta ett djupt mörker
i dödsskuggans stillhet. Vid profvets afläggande till klockare
och folkskollärare-befattningen i nämnda församlingar blef
jag både förvånad och häpen öfver umgängestonen i Bredareds prästhus, där jag tillbragte natten före och efter profvet.
Jag fick mitt sofrum på vice pastorns embetsrum, och då jag
böjde knä vid bädden om aftonen, blef jag förvånad öfver, att
den unge själasörjaren icke gjorde så med, utan gick till sängs
som ett fä”. Alkohol intogs och steg ”deras högvärdigheter
åt hufvudet”, ”[k]omministern späckade sitt tal med svordomar och pratade hit och dit om litteratur och politik. Kyrkoherden inföll ofta med grovt och otuktigt skämt, och vice
pastorn skrattade godt åt alltihop”. När prästerna är sådana,
undrade den strängt religiöse och helnyktre läraren, hur ska
då folket vara? (J. A. Svensson, Några minnen från Vänga åren
1859-1862,Vängdala 1897, faksimiltryck, s. 5 f.) Någon skola
fanns vid denna tid egentligen inte, trots 1842 års folkskolestadga. Det gick långsamt på landet. ”Skolan låg alldeles i lägervall. Någon förteckning öfver barn i skolåldern fanns icke.
Matrikel och journal voro okända saker. Någon tillstymmelse
till material sökte man förgäfes efter.” (Svensson, s. 8.)
Det var till denna bygd och tjänst bondsonen Johan August
Söderholm 1868 kom. Svensson hade väl då under sina fyra
år berett mark för efterträdaren och två andra lärare hade
hastigt besuttit platsen. Söderholm blev betydligt mer långvarig. Han hade avlagt folkskollärarexamen i Göteborg 1867
och klockarexamen i Skara tidigare 1868 och var alltså ny i
yrket. Innan dess hade han varit verksam inom den agrara
sektorn. Bo Adell återgav i sällskapets medlemsblad 2013:1
Hjalmar Söderholms vittnesmål om uppväxten som lärarson
på landet. När jag jämfört Adells bearbetning med Söderholms originalmanuskript har jag upptäckt att relevanta passager utelämnats, troligtvis beroende på att olika versioner figurerar. Söderholm skrev först sin krönika för hand i en enkel
skrivbok och kopierade sedan texten på maskin. Han var på
ålderns höst inte känd för att vara noggrann och avskrifterna
uppvisar variationer mellan sig. En blygsam komplettering är
därför på sin plats.
Om sprängningen av Vänga gamla kyrka uttalar sig Hjalmar
kritiskt: ”En sak som de gjorde fel i socknen var när de till
grunden rev den gamla medeltidskyrkan som ju var mycket
värdefull. Förstår ej att de fick lov till sådant. Hela taket var
fullt av gamla målningar och murarne så tjocka och starka att
de fick spränga sönder dem”. (Hj. Söderholm, Minnen från
Vänga, Borås 1953) Byggnaden var i själva verket inte medeltida utan från 1642, men byggd på äldre grund. Även Tämta
fick 1865 en ny kyrka som ersättning för en sliten medeltida.
(Kyrkor i Skara stift) Om Tämta k:a skriver Hjalmar: ”Om
jag ej minns mera om den tid då jag som helt ung var med
far i Tämta kom jag ihåg vad som stod skrivet på valvet över
altaret; Saligt är det folk vars Gud Herren är. Det etsade sig
fast i mitt minne”.
Det andliga mörkoland Svensson talar om lystes runt sekelskiftet upp: ”Det fanns ett missionshus där det var gudstjänst
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av tillresande predikanter och kolportörer ibland. Folk var
nog ej utpredikade på den tiden. Dock fanns behov, det visade de väckelserörelser som också tidvis berörde Vänga och
vars möten höllos i missionshuset. Detta finns ännu kvar fastän flyttat till central plats”. Vänga missionshus såldes nyligen
till en riksbekant sångerska.

J. A. Söderholm 1835-1926
Man umgicks med lärarfamiljen Ödvall i Bredared, som på
den tiden hörde till samma kyrkliga organisation som Vänga.
Vänga och Tämta har senare kommit att tillhöra Fristad,
medan Bredared ingår i Sandhults pastorat. ”De, Ödvall och
pappa, var mycket goda vänner och kamrater och då de träffades gnabbades de och kallade varandra för Gråskägg. [...]
Vid fars födelsedag i augusti samlades nästan alla traktens lärare med familjer hos oss, då bjöds det på mat och kaffe, lekar
gjordes för både stora och små, crocket spelades och käglor
slogs, allt under glad samvaro.”
Söderholms undervisning beskrivs av sonen som grundlig,
mycket av det han fick lära sig satt i hela livet. Kallet togs på
stort allvar: ”En gång i min gröna ungdom hade far anordnat
aftonskola som pågick då det skulle vara ferier. Minns att den
var mycket frekventerad, mycket folk samlades för att föröka
sitt vetande, som på den tiden ej var så stort”. Detta gjordes
ideellt. Läraren fungerade också som bibliotekarie, då det läsande lärarhemmet innehöll ett ”ej litet förråd av böcker på
den tiden av all sorts litteratur”, som var öppet för församlingsborna.
J.A. Söderholm avslutade formellt sin tjänst 1907.Vid avskedet begärde han tjänstgöringsbetyg, som löd: ”På alla punkter
Berömlig och hedrande vandel”. Sedan blev han pensionär,
ty från år 1885 hade han varit delaktig i folkskollärarnas pensionskassa vilket han nu kunde dra nytta av. Av Vänga sockens
kyrkorådsprotokoll från denna tid framgår att en efterträdare
inte var helt lätt att finna. Få sökte tjänsten och de som gjorde
det var inte utrustade med adekvat utbildning eller översteg
pensionsåldern. Det dröjde till 1923, då ”kyrko- och skolrådet utfärdade en fullmakt för examinerade folkskolläraren

ning 1879, men räddades av att Söderholm gick med på att
arbeta för halverat årsarvode. 1893 fick han fullt arvode igen.
1905 tog hans dotter Sigrid över ansvaret för posten. Postkontoret finns delvis bevarat som museum vid Vänga kvarn,
där en del av dessa upplysningar inhämtats.
J. A. Söderholm blev 91 år, varav han var lärare i Vänga 40.
Han blev mot slutet av sitt liv lomhörd och skumögd, men
var enligt dödsrunan i Borås Tidning den 10 april 1926 intill
det sista ”[e]n kärnkarl av den gamla stammen” rask och kry.
Oscar Söderholm

Kommentar till artikeln
En lärare på landet

Oscar Hjalmar Söderholm 1877-1962
Sven Alvar Vängqvist att vara folkskollärare och klockare i
församlingen”, innan tjänsten tillsattes med långsiktighet.
(Folkskolan i Vänga socken Borås kommun, s. 52.) Till dess fick
man nöja sig med olika vikarier. Söderholm vikarierade 28
dagar 1909. Hjalmar skriver att ”[f]ar höll på rätt länge över
pensionstiden vill jag minnas, och jag tror att han sen vikarierade en tid också. Var visst ont om lärare på den tiden, de
antog en pensionerad lärare som var där några år till stort
missnöje för många i socknen som styvt höll på far. Far åtnjöt
alltid ett stort förtroende. Läraren försökte sprida missnöje
och förtal om far som dock ej lyckades. Han fick sluta sen,
men försökte sätta ned far vad han kunde. Sådant lönar sig
dåligt”. Här får man kanske misstänka att Hjalmar är partisk.
Vem läraren var framgår inte.

Claes Johan Ljungström

J. A. Söderholms grav i Vänga
Johan August blev vid sidan av andra plikter också postmästare i Vänga efter 1875 års postreform i Västergötland. Det
skrevs dock för lite brev och stationen hotades av nedlägg-

I Oscar Söderholms utmärkta artikel nämns inledningsvis
tvenne präster som skulle ha festat om i Bredareds prästgård.
De som åsyftas är kyrkoherden Per Gustaf Landahl och komministern Claes Johan Ljungström. Man kan fundera på hur
mycket alkohol som intogs denna afton eller om det är så att
den helnyktre folkskolläraren överreagerade? Vid denna tid
sågs inte bruket av alkohol som något skadligt och att nyttja
densamma i lagom mängd ansågs som ”nyttigt”. Så också av
prästerna i Bredareds pastorat vid denna tid! Många såg den
framväxande nykterhetsrörelsen med skepsis. Bland dessa
fanns Claes Johan Ljungström som var ytterst kritisk både
mot denna liksom mot låg- och frikyrkligheten.
I år firar Västergötlands fornminnesförening sitt 150 års jubileum. En av initiativtagarna och grundarna var just Ljungström. Han var född i Sandhem den 25/7 1819 i ett mycket
enkelt och fattigt hem och blev inskriven i Skara skola 1834.
Efter prästvigning 1845 fick han sitt första missiv till Bottnaryd. 1855 kom han till Bredared, 1859 till Böne och blev
komminister i Lidköping 1866. Ljungström blev slutligen
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mariaväxter
i folktron

Komministerbostället Hjälmryd där Ljungström bodde under sina
år i Bredared
kyrkoherde i Västra Tunhem 1871 och avled 1882.
Ljungström måste betraktas som en av de mest kreativa
prästerna i Skara stift historia. Han har givit ut fem värdefulla
häradsbeskrivningar, en beskrivning över Bredareds pastorat, en kommentar över psaltarpsalmer och en bok om hur
man läser runor.Till detta en bearbetad bok om biodling.Vid
fornminnesföreningens grundande 1863 blev han dess sekreterare. Denna uppgift hade han till sin död. Han var medlem i Svenska Fornminnesföreningen och blev 1863 invald i
Kongl. Nordiska Oldskriftsellskapet. 1873 valdes han till Korresponderande ledamot av Kungl.Vitterhetsakademien.
Han hade en stor arbetskapacitet och startade mycket tidigt
på morgonen dagens arbete. Som ytterst viljestark drev han
ofta sin vilja igenom. Som ovan nämns var han ytterst kritisk
mot de lågkyrkliga och framförallt de frikyrkliga. Hans starka
kyrklighet var ett arv efter modern som exempelvis aldrig
övergav 1695 års psalmbok.
Sanfrid Welin skriver om Ljungström följande: ”Ljungström var en man med bestämda principer och böjde sig icke
gärna för andras meningar.”
Johnny Hagberg

Årets Bok & Biblioteksmässa
äger rum på Svenska Mässan i Göteborg
den 26 – 29 september 2013
För sjunde året i rad deltar Stiftshistoriska Sällskapet
- tillsammans med Missalestiftelsen och Västergötlands Fornminnesförening –
Vår monter har nummer D03:12
VÄLKOMNA!
Ansvarig: Margareta Jansson
0511-137 46, 070-687 6343
e-post: margareta_jansson@bredband.net
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Ritwa Herjulfsdotter

I Sverige och internationellt har jungfru Maria betytt mycket
för namngivning av växter. Från tyskspråkiga områden är mer
än 180 växter uppkallade efter henne. I England omkring 95
och i Frankrike ett 40-tal. Från våra nordiska grannländer
finns det i Norge omkring 50 och i Danmark cirka 70. I
Sverige känner vi till ett 60-tal växter som någon gång burit
ett Marianamn.
I folktron har Maria en central plats och tidigt utvecklades
en stark fromhet kring henne som visar sig i både den kyrkliga traditionen och folkdiktningen.
Under hög- och senmedeltiden stärks hennes ställning och
att be om Marias hjälp och förbön var ett naturligt inslag
i fromhetslivet. Efter reformationen skedde en förändring.
Men Marias ställning som vuxit sig stark under sekler gick
inte att bryta ned med omedelbar verkan. Hennes påverkan
för folkfromheten går inte att överskatta. I Västergötland kan
man spåra utslag av denna fromhet långt in på 1700-talet.
Inom folkmedicinen liksom vid namngivning av medicinalväxter intar Maria också en viktig roll.
Många av dessa växter sägs ha haft en särskilt läkande effekt och deras namn har sitt ursprung i Marialegender och
händelser i hennes liv.
Skara stiftshistoriska sällskap utger nu tillsammans med etnologen, fil. dr Ritwa Herjulfsdotter (disputerade 2008 med
avhandlingen Jungfru Maria möter ormen – om formlers tolkningar) denna bok om Mariaväxter i folktron. Innehållet ger oss
en intressant bild av den folkliga fromhet och de tankar som
fanns och finns kring Maria.
Boken som är nr. 73 i Skara stiftshistoriska sällskaps utgivning omfattar 120 s. Och är rikt illustrerad av äldre botaniska
tryck. Främre omslagsbilden är från ett Kistebrev från 1854
och föreställer bebådelsen. Boken kostar 150 kr.

Starka präster
vildmark av råhet, laster och brott”. Så beskrivs Delsbo vid
tiden för Landgrens ankomst till församlingen. Men tydligen
gick hans nit och slagkraft hem. När Landgren var död gick
sockenborna till hans änka och bad om att hans stoft skulle få
jordas i Delsbo då man kände sig säkrare att ha Landgren vid
sin sida på domens dag!
I bohuslänska Kville var Johan Henrik Holmqvist kyrkoherde från år 1853 till sin död 1879. Han fick ibland bruka
sina kroppskrafter för att få in folk i kyrkan. Det blev både en
och annan brottningsmatch innan dörren kunde låsas inifrån
och gudstjänsten påbörjas. En del manfolk var nämligen vana
att gå in först till pålysningarna.
Skarstedt beskriver honom i sitt herdaminne som en
”grundlig predikant och disciplinarius”. Han hade en stark
ordningsstränghet vilket inte föll alla på läppen. I stiftet vann
han en stark ställning och kallades för summus episcopus. Han
var den som genom sitt ja öppnade dörren för missionsverksamhet i stiftet. Denna hade förut betraktats som ”föreningskristendom” av det schartauanska kyrkfolket och prästerna.
Holmqvist sågs som den ”utmärktaste lärjungen av Henric
Schartau, ej blott i stiftet utan i riket”. Genom sin kunskap
och oräddhet förenat med enorma kroppskrafter kom han att
styra sin församling till att bli en av de kyrkligaste i Bohuslän.
Det är inte ofta som en prästmans kroppsliga styrka omnämns. Att prästen skall vara stark i anden anser väl de flesta,
men hur är det med kroppsstyrkan i övrigt? Det finns exempel på präster som inte bara var andens män, utan även hade
osedvanliga kroppsliga resurser. Inte alla av dem vände andra
kinden till.

Lars Landgren
På 1800-talet fanns i Hälsingland en kyrkoherde i Delsbo,
Lars Landgren (1810-1888) – ”Lång-Lasse” –, som senare
blev biskop i Härnösands stift. Det sägs att han bokstavligen
rensade upp i den då vilda församlingen – där inte förkunnelsen hjälpte fick nävarna ta vid. Om hans enorma styrka
finns många berättelser, även om han själv menade att dessa
var överdrivna. En gång skall han ha hållit en bonde i håret
utanför fönstret så att denne skulle kunna se hur ruttna plankorna var på ett av prästgårdshusen.Vid ett annat tillfälle läxade han upp ett antal huliganer som tagit sig till prästgården
för att ge honom stryk. Det påstods att han med ”handkraft
styrde Delsboborna”. Kanske nödvändigt på en plats som
hyste ”tjuvar och skälmar” och där det fanns en ”förfärande

Adolf Kloo
Om Adolf Kloo (1878-1972) berättas många historier i Västra Tunhem där han var kyrkoherde mellan åren 1922-1949.
Kloo var väldigt stark. Själv påstod han att de kom ifrån hans
uppväxt i Ryda församling då han fick vara ute och plöja
med hästarna. När hästarna behövde vila fick Adolf och hans
bröder spänna för selen och själva vara dragare. Ända upp i
hög ålder fanns styrkan kvar. Kanske bibehölls krafterna genom den motion han fick genom cykling – enligt uppgift
slet han ut en cykel om året på resor runt om i pastoratet. En
historia som berättas är när Kloos chaufför körde i diket och
bilen inte gick att få upp. Då lade sig Kloo i diket på alla fyra
och bilen kunde ta sig upp genom att den kördes över hans
rygg.
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I Västra Tunhems pastorat och Väne Åsaka församling var
mellan åren 1850 och 1862 Anders Gustaf Hellstadius
komminister. 1862 tvingades han att avgå på grund av sina
kroppskrafter, och han flyttade till sin svärfader prosten Johan
Dahlgren på Vänersnäs. Där slutade han sina dagar 1873 i en
ålder av 61 år. Om Hellstadius berättar Herdaminnet:
H. växte upp till en kraftig yngling med håg för praktiska sysselsättningar men utan sinne och anlag för det prästerliga kallet.
Modern lär ha övertalat honom att bli präst. Han fick väl befordran, men skötte sig och sitt ämbete illa, tog slutligen avsked och
bodde sedan på Vänersnäs till sin död. H. var känd för raskhet
och kroppsstyrka. Som smed eller vagnsmakare skulle ha gjort sig
utmärkt, påstod en samtida.
En Åsakahistoria om Hellstadius berättar följande: Två överförfriskade drängar från Stora Mellby var på väg hem från
Trollhättan. I Åsaka styrker de sig ytterligare på en av krogarna varefter de väl runda under fötterna bestämmer sig för
att sätta den ryktbart starke prästen Hellstadius på plats. De
går de 100 meterna till prästgårdens smedja där Hellstadius påträffas. Nu skall prästen få stryk av de stora och starka
drängarna! Men Hellstadius är den som snabbt tar initiativet.
Han rusar fram, lyfter båda upp i luften och skallar den ene
med den andre varefter han kastar dem i smedjans damm.
Våta, omtöcknade och förvirrade kryper de båda slagkämparna upp ur vattnet och hör Hellstadius säga: ”Hälsa pastorn
i Mellby att ni har blivit omdöpta i Åsaka!”
En annan historia berättar att det är bråk på Åsaka krog
– vad göra? Bud skickas efter Hellstadius som rusar upp till
krogen och ropar: ”Här kommer pastor Hellstadius” varefter han
sliter av sig prästrocken och tillägger: ”men här kommer jag”
varpå han rusar in bland bråkstakarna och ger dem en ordentlig omgång!
Hellstadius trivdes bäst i sin smedja. Där visade han nyfikna
ungdomar hur man böjer järnstänger till åttor! Han var utrustad med stora kroppskrafter som han hade svårt att bemästra. Detta blev en av orsakerna till att han måste sluta i förtid.
Ytterligare en kraftfull västgötapräst var Per Gustaf Landahl i Bredared. Han var son till Johan Landahl, som också
var hans företrädare i pastoratet 1813-33. Johan var broder
till den kände väckelseprästen Mårten Johan Landahl (17971858). Om Per Gustaf går det många historier. ”Han var ett
original utan like; åtminstone hade Skara stift ej ett större att
uppvisa under långliga tider.” Nils Carlén skriver i sin korta
minnesteckning vid prästmötet 1889 följande:
Då vi nu gå öfver till år 1885, taga vi oss friheten att med
någon rubbning af ordningen, börja listan med den förbigåendes
fader, kyrkoherden i Bredared Per Gustaf Landahl, född den 23
Maj 1793, död 21 Maj 1885, 92 år gammal, och hade då
varit prest i 67 år, deraf i denna samma församling komminister
i 9 och kyrkoherde i 50 år. Om honom finnas många anekdoter
såsom en egendomlig man, jägare, gymnast, brottare; men gällde
det ämbetet, fördes detta med kraft efter gammaldags kyrklig sed;
då var han en verklig andans man, som i kyrkotukten kunnat
använda äfven stafven som ett verksamt salighetsmedel.
Friberg skriver följande i om Landahl i sitt herdaminnet:
P.G.L. hade en stor och ståtlig, lagom fyllig gestalt, avlångt, grovt
tecknat ansikte med polisonger, i övrigt slätrakat, ett energiskt
drag omkring munnen, hög panna, brunt hår, så småningom grånande. L. var en mycket originell man. Utrustad med starka
kroppskrafter, god hälsa, livligt och glatt lynne, i hög grad humo12

ristisk och skämtsam, frispråkig, understundom med väl ’naturliga’ uttryckssätt, icke avsedda för mera ömtåliga öron, gjorde han
sig på sitt sätt gällande varhelst han gick fram.
Landahl hade inte bara enorma kroppskrafter utan även ett
häftigt humör. Denna kombination kan ibland vara farlig.
Detta fick den man erfara, som fräckt nekade i ett faderskapsmål. Hans nekande resulterade i att Landahl handgripligen tog honom i upptuktelse, och vräkte honom därefter, väl
kroppsligt bearbetad, ut genom dörren. Trots sitt humör var
Landahl väl hållen i sin församling. Detta visade sig inte minst
i att man enhälligt valde honom till komminister, och därefter, efter faderns död, enhälligt till kyrkoherde i Bredared.
En vanlig välkomsthälsning för nya präster som hälsade på
hos Landahl var att han tog ett grepp på densamme och vräkte omkull honom på golvet varefter han satte sig på stackaren
och frågade om han gav sig. En gång gick han bet! Det var
den lika kraftige adjunkten Nils Strömbom som istället kastade ner kyrkoherden på golvet. Landahl blev häpen, men mest
förargad. Landahl var ständigt ute efter att ta ett nappatag
med någon person. Följande historia berättas från Bredared:
Han största vurm och glädje här i livet var att krångla och brottas med folk, ej vid häradsrätter och hovrätter eller hos k.m:t kunde aldrig komma på fråga – nej han ville ta ryggtag, livtag,
kragtag och alla möjliga tag förresten med varje församlingsbo,
som vågade sig i kast med honom. Stark var han som en björn,
och denna styrka i armar och ben var hans största stolthet här
på jorden. Den ville han jämt och samt visa alla människor, och
gjorde det också, om det så var på själva kyrkvägen strax innan
det ringde samman. Om han då t. ex. fick se Anders i Kaggatorp eller Per i Hällaryd, båda kända som starka karlar och med
vilka han mer än en gång varit i kast, komma vägen gravitetiskt
framåt med kvinna och barn och tjänstefolk i en lång gåsmarsch
efter sig, kunde han ej avhålla sig från att glättigt utropa: ’Ska
´ vi ta ett tag på morgonkvisten Anders – eller Per – du!’ ’Ja
flinka men! – svarade Anders – eller Per och kastade av sig den
långa vadmalsrocken.’ Prästen slängde kappa och kaftan på andra sidan diket, slängde handboken efter – prästkragen fick sitta
på – och brakade gubbarna samman ute på landsvägen, så att
sand och småsten yrde runt om, och alla närstående skockade sig
omkring för att se, huru kämpaleken skulle sluta. Sedan han fått
en sådan uppfriskning på väg till kyrkan kunde man vara säker
på att gudstjänsten gick med icke vanlig iver och kläm.”
En annan mani han hade var att skrämma folk. En präst berättar om sin far som var präst på 1840-talet och vid denna tid
besökte Bredareds prästgård:
Min far skulle i kyrkan efter gudstjänsten slut hålla ett nykterhetsföredrag och var kommen kvällen förut. Som han i skymningen satt ensam i prästgårdens gästrum, rusar plötsligt in en
mörk, sataniskt klädd rövare med spänd pistol i ena handen och
i den andra svängande en blank dolk. Min far kände av hörsagor
gott till alla Bredaredsprästens frukter och begrep sålunda vem
Rinaldo var. Han bad honom helt allvarligt att lägga bort det
opassande skämtet. ’Nå, nå, bror lille, jag ville blott se om du var
en kruka eller en karl’, blev svaret. Vem kunde sen tro, berättar
far, att en sådan bråkmakare kunde dagen därpå hålla en sådan
genomträngande kristlig predikan? Ja, det var mer än märkligt.
Ej ett spår kunde upptäckas av den excentriske mannen, som
inför altaret och på predikstolen var allvaret självt och som därtill
var verkligen gripen av sitt ämne.
Två släktingar kan också föras in under beteckningen starka

präster även om de mest brukade sin styrka till det negativa.
Det är Sven Börstell och hans brorson Johan Börstell.
Kyrkoherde Sven Börstell var född i Börstig 1654 och blev
kyrkoherde i Sandhem 1699. 1718 ömmar biskop Swedberg
för honom i ett Cirkulärbrev. Swedberg föranstaltar en insamling till honom så att han kan besöka en Oculist då han
var helt blind. Hur denna insamling gick vet vi inte men
kanske gick det trögt då Börstell hade dåligt rykte i stiftet.
Warholms herdaminne berättar:
Han hade i sina yngre år goda krafter och torde då äfven ofta
visat obehöriga prof derpå; hvadan allmänt sades om honom i
Upsala: ’Den som går ut om en qväll, möter Börstell och inte får
smäll, han är säll.’ Ännu då han hade blifvit kyrkoherde beskylldes han att hafva slagit en bonde på tingsplatsen.
Börstell dog såsom stiftets ålderman 1739. Hans brorson Johan Börstell var född 1678 och blev kyrkoherde i Flistad
1724 och dog 1741. Om Johan B. skriver Warholm:
Kyrkoh. Börstell har ej det bästa namn om sig. Han var mycket
rå och grof i sina seder; låg i tvist med sin svärmoder och sin komminister, spelte pass, drack öl och rökte tobak tillsammans med
sina drängar om söndagseftermiddagarna; red med läderpiskan
på ryggen i spetsen för sina ’Flistadsfossar’ till marknaderna och
delte ut stryk under vägen. Han är ock bekant för sin ovanliga
styrka: i ett ekbord slog han en gång knytnäfven, så att märke
syntes efter alla knogarne.
En annan stark präst var Jonas Ternstedt. Han var född 1800
i Hällstad och avled som komminister i Skarstad 1884. I Cederbom/Fribergs herdaminne berättas följande om Ternstedt:
T. var i kroppsligt hänseende jättestark och mycket härdad, hade
t.ex. ej begagnat strumpor i skorna förrän vid 40 års ålder…
Om sin styrka i yngre dagar yttrade han ’Orkade jag inte lyfta storändan av stocken på släden, när vi körde i skogen, då
drog inte heller hästen den stocken’. Till sin natur godmodig och
fredlig av sig kunde han, när det gällde, ta ett riktigt karlatag.
I hans närvaro vågade ingen bråkmakare knysta. I yngre dagar gjorde han ofta resor till Borås och Alingsås för att själv
avyttra sin spannmål, och slättbönderna voro glada, om de på
hemvägen fingo T. i teten för fororna, ty då behövde de ej frukta
att lida nederlag, om de blevo överfallna vid gästgivargårdarna,
där allehanda oroliga element samlades. T. var mycket livad för
kroppsarbete och tog alltid själv den tyngsta delen. Själv for han
till kvarnen och kunde bära en tunna råg under vardera armen
uppför kvarntrappan.
Det var också Ternstedt som predikade i Skarstads kyrka 1855
då kyrkan rasade in. Han förlorade inte fattningen utan undrade när han kom ut om de ville att han skulle fortsätta ute
på kyrkogården. Men ingen ville och alla var ivriga att ta sig
hem.
Ternstedt var komminister i Skarstad under hela 55 år. Detta är förmodligen en av de längsta tjänstgöringar som kan
uppvisas för en präst i Skara stift. Som kuriosa kan nämnas
att en av Ternstedts söner, Axel Viktor, stupade i Amerikanska
inbördeskriget på Nordstaternas sida 1861 eller 1863.
Den siste starke prästen som skall nämnas är västgöten, kyrkoherden i Masthugget, Gottfrid Klingner (1872-1936). Få
har väl under sin levnad haft ett sådant rykte om sig som
just denne. Han var född i nuvarande Dimbo församling vid
Gerumsberget utanför Falköping. Som son till en lantbrukare
som levde i ringa förhållanden var det handkraften som fick

Gottfrid Klingner
duga. Den fysiska kraften och det varma hjärtat hade han fått
efter sin far.
Klingner prästvigdes i Skara 1901 och fick tjänst i Daretorp.
Sin sista tjänstgöring i Skara stift hade han i Undenäs varefter
kallelsen kom till Göteborgs stift och staden Göteborg. 1904
tillträdde han tjänsten som diakonpastor vid Församlingshyddan i Masthuggsförsamlingen, 1905 blev han komminister
och slutligen 1918 kyrkoherde.
Masthuggets församling hade vid denna tid mycket dåligt
rykte och det var inte många som vågade visa sig uppe i bergen efter mörkrets inbrott. Många familjer levde under obestämda förhållanden och i lösa förbindelser. Barnaskarorna
var i många fall varken döpta eller konfirmerade. Detta var
förhållandena när Klingner tillträdde. Det skulle bli annorlunda!
Klingner satte igång ett stort arbete med att viga folk. Han
anskaffade både bröllopskläder och vittnen. Samtidigt döptes
även barnaskaran. Konfirmationsundervisning ordnades för
överåriga. Han ingav respekt inte minst genom sin omtalade
fysiska kraft. Hans handslag var beryktat. En stor och kraftig
råbuse kunde gå ner på knä och böna om hjälp när Klingner
greppade hans hand. Han var inte orädd att lyfta en stor karl i
kragen och hålla honom en bra stund ovanför marken.
När han blev kyrkoherde i Masthugget hade han ofta, efter
gudstjänsten i kyrkan, andaktsstunder på gårdarna i församlingen. Han, diakonissan och kantorn var där men stördes
ofta av att busar ropade okvädningsord och svordomar från
öppna fönster. Klingner svarade till synes oberörd över tilltalen: ”Vänta bara tills jag sagt Amen”! Och så blev det. När väl
gudstjänsten var över rusade Klingner upp i trapporna och
brukade sin näve i lägenhet efter lägenhet varifrån svordomar
kommit. Han hamrade in respekt för Ordets tjänare och lärde
busarna att veta hut. Ofta hördes skrik på hjälp då busar fastnade i prästens grepp. Till och med de största slagkämpar fick
se sig besegrade av kyrkoherden i Masthugget. Klingner var
alltid noga med att inte ge dem smörj i barnens åsyn utan tog
in busarna där det passade för upptuktelsen.
Barn och ungdomar låg Klingner varmt om hjärtat. Han
hade ungdomssamlingar och följde sina konfirmander genom livet. Behövdes det ekonomisk hjälp till något var han
aldrig sen att ta ur egen ficka. Behövde någon gosse tillrättavisas kunde detta ske direkt ute på gatan. Ibland kunde han
stoppa taxichauffören under färd och rusa ut på gatan för att
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fånga in någon som han sökt och med nackgrepp återföra
ynglingen till sina föräldrar eller dit han hörde hemma.
En präst som Klingner vore en omöjlighet idag, men i sin
samtid var han respekterad just för den han var. Det var inte
en präst som ville styra och bestämma utan ytterst hjälpa
människor att komma rätt i livet. Kärleken drev honom att
med ovanliga metoder ordna upp situationer.
Johnny Hagberg

Fader och son i uppror mot
konungen.
Något om Västgötaherrarnas
uppror 1529.

Ture Jönsson vid riksdagen i Västerås 1527
Riksrådet och Rikshovmästaren Ture Jönsson (Tre Rosor) till
Lindholmen blev ledare för Västgötaherrarnas uppror 1529.
I detta uppror deltog många av de landskapets adelsmän men
också stiftets andlige ledare, biskop Magnus Haraldsson. Bakom upproret fanns ett missnöje med kungens kyrkopolitik
där han gynnade den evangeliska rörelsen och samtidigt konfiskerade kyrkoegendom och stängde klostren. Upproret som
egentligen hade börjar i Småland var tänkt att bli en startsignal för fler landskap att resa sig mot kungen.
Vid ett möte i Larvs prästgård 20 april uppsade västgötaherrarna Gustav Vasa tro och lydnad, och skickade ut uppmaningar till uppror till Dalarna, Värmland, Hälsingland, Gästrikland och Uppland.
Gustav Vasa fick snabbt situationen under kontroll. 6 april
skickade han ett brev till ett östgötarna, där han varnade dem
för att delta i upproret. Samtidigt skickade han brev till övriga
provinser för att lugna stämningen där och lyckades hindra
upprorets spridande. Medan han rustade försökte han visa sig
beredd att förhandla med bönderna om deras klagomål, och
gjorde dem benägna att förhandla. Adelsmännen tvingades 25
april på ett nytt sammanträde med Västgötaallmogen författa
ett underkastelseförslag, där en rad punkter ställdes upp som
kungen hade att gå med på varvid upproret skulle upphöra.
I sitt svar av den 6 maj lät kungen påskina att han var villig
att förhandla om upprorsmännens punkter. Indirekt innehöll
det samtidigt hot mot upprorets adliga ledare att dessa skulle
kunna komma att straffas. Därmed slogs en kil in mellan bönderna och västgötaadeln. Ture Jönsson och biskop Magnus
14

som nu såg saken förlorad och tog tillfället i akt och flydde till
Danmark. Kungen skickade brev till Ture Jönsson och Magnus Haraldsson där han lovade förlåtelse, bara de återvände.
De båda skrev 30 maj ett artigt brev, där de avslog kungens
inbjudan om återkomst. Gustav Vasa gjorde flera försök hos
den danske kungen att få dem utlämnade, men förgäves.
Tillsammans med Anna Johanssdotter Vasa hade Ture Jönsson tre söner varav Jöran Turesson Tre Rosor blev domprost i
Uppsala. Denne gjorde vid tiden för Västgötaherrarnas uppror sitt bästa för att försöka resa allmogen i norra Sverige och
delta i sin faders uppror mot kungen. Han samlade ett antal ryttare till sin sätesgård i
Frötuna socken och värvade
ett antal bönder till knektar
och gjorde förhuggningar i
skogen, redo att försvara sig.
Gustav Vasa skrev brev även
till honom, förklarande sig
att han endast trodde att han
flytt av rädsla för att kungen
skulle tro att han hade varit delaktig i faderns uppror. Om han liksom hans
bröder gav sig till kungen
skulle han inte ha något att
frukta. Jöran Turesson litade
dock inte på kungens, utan
drog till Hälsingland. Här attackerade och tillfångatogs
han tillsammans med kyrkoherden i Bollnäs, herr Jon,
kungens fogde. Ganska snart
infångades dock de båda
upproriska av kungatrogna
trupper. Jöran Turesson inspärrades på Uppsala slott,
men återfick efter några års
fångenskap sin frihet men
dock inte sin tjänst. Han avled den 9 mars 1543.
Vad hände med de andra huvudaktörerna? Ture Jönsson
avled 1552. Han hittades huvudlös på en gata i Kungälv.
Biskop Magnus Haraldsson
avled troligen 1550 i Tyskland (sannolikt i Bützow,
Mecklenburg).

Tyvärr har artikelförfattarens
namn kommit bort i hanteringen vilket vi beklagar.

Medeltida murar i Kållereds kyrka
Numera går man in i kyrkan på västra kortsidan, där ett vapenhus eller kyrklig förstuga byggdes år 1675. I gamla medeltidskyrkor gick man emellertid in på sydsidan.

Södra sidan av Kållereds kyrka.Till vänster om det vänstra fönstret
satt den medeltida sydportalen. Foto: Lars Gahrn.
Kållereds kyrka är Mölndals utan jämförelse äldsta byggnad,
och den är alltjämt i bruk. Att större delen av byggnaden är
av medeltida ursprung hade man länge haft på känn, men
en antikvarisk undersökning år 2004 gav tydliga belägg för
uppfattningen, att huvuddelen av byggnaden var med redan
på medeltiden.
Äldre och yngre murar
När man först byggde en kyrka i Kållered vet ingen längre.
Byggde man kyrkan på 1200-talet, 1100-talet eller kanske
rentav på 1000-talet? Vi vet inte. Däremot vet vi, att Askims
härad enligt äldre västgötalagen hade fem kyrkor. Detta härad
består av fem socknar (församlingar), av vilka Kållered är en. I
början av 1300-talet fanns alltså en kyrka i Kållered, men den
kan ha varit gammal redan då. Kållered tillhörde då Skara stift
och skulle så göra in på 1600-talet.
Likaså är det en öppen fråga, om den första kyrkan var
byggd av trä eller sten. Det är alltså osäkert när de äldsta delarna av murarna uppfördes. Undersökningen 2004 visar
dock, att den östra delen av kyrkan, med ett annat ord koret,
anslöts till murar, som redan då var gamla. Koret tillbyggdes
1625, och den västra delen av kyrkan var alltså gammal redan
1625. Därmed har vi goda belägg för att dessa murar är av
medeltida ursprung.
Skarvarna mellan murverken synliga
Anledningen till denna undersökning var, att kyrkan hade renoverats 1975-1976. Man göt då en betongplatta som golv
inuti kyrkan. Detta byggnadssätt var vanligt på den tiden, men
det visade sig alltför ofta, att gjutna plattor ledde till fuktskador
och mögel. Så skedde även i Kållered, och år 2004 var det återigen dags att arbeta med kyrkan. Tomas Brandt från Bohusläns
museum (länsmuseet i Uddevalla) var på plats och har skrivit
en värdefull rapport: Fuktreparation samt åtföljande dokumentation i Kållereds kyrka, Kållereds socken, Mölndals kommun
(Bohusläns museum, Rapport 2004:3, Tomas Brandt).
I och med, att kyrkan hade drabbats av vissa fuktskador, var
man tvungen att knacka bort putsen, och då kunde man iakttaga skarvarna mellan de olika murverken. Skarven finns inte
fullt tolv meter från västhörnen. Skarvarna kan fastställas tack
vare ”skillnader i murningssätt, eller snarare utseende på stenarna.”

Portal fanns på sydsidan
Av stor betydelse är därför, att Tomas Brandt har kunnat fastslå, att kyrkan har haft en sydportal. Han skriver: ”På sydsidan
tyder allt på att det funnits en ingång. Två stenar som sannolikt är rester av dörrposterna till en sydport kunde iakttas
inne i kyrkan. Avståndet mellan dessa var 154 cm, vilket med
putspåslag etc motsvarar en inre vidd på portsmygen på ca
150 cm. Den högra (västliga) av dessa två var belägen 188 cm
från västväggen. Idag står två av läktarpelarna i samma läge
som de båda invändiga dörrposterna.”
Tomas Brandt kan fastslå, att det medeltida murverket är
av bättre kvalitet än de sentida tillbyggena: ”Det som skiljer
murverken åt, är att de medeltida partierna har mer regelbunden sten. Exempelvis saknas den medeltida sockelns mycket
avlånga och platta stenblock i 1600-talssockeln, som är uppbyggd av mindre och mer oregelbunden sten.” De män, som
har murat väggarna i Kållereds kyrka, har dock gjort sitt arbete så väl, att Brandt uttrycker sig med viss försiktighet vad
gäller murskarvar. Den ena tolkningen stöder dock den andra, vilket ökar sannolikheten.
Vad gäller porten är sannolikhet inte rätta ordet. I detta fall
är det svårt eller omöjligt att finna en annan förklaring. Ingen
murare sätter in två stående, längre stenar i en vägg, om inte
dessa skall flankera en öppning i muren. De stående stenarna
bryter ju de förband, som skänker ökad stadga åt muren. Det
vore önskvärt, att dessa stenar befriades från puts, så att folk
kunde se dem inifrån kyrkan. De skulle vara en synbar påminnelse om kyrkans medeltida historia. Ingen annan byggnad inom Mölndals stad och hela häradet (Askim,Västra Frölunda, Kållered, Mölndal och Råda) har förankring så långt
tillbaka i tiden, och det vore verkligen värt att markera.
Med sina iakttagelser har Tomas Brandt gjort medeltiden
gripbar och påtaglig. Inom Mölndals stad har endast två företeelser överlevt från medeltiden: dopfunten i Lindome kyrka
och murarna i Kållereds kyrka. Man förstår varför kålleredsborna är måna om sin kyrka. Dessutom är den övriga inredningen av stort värde, men den är värd ett särskilt avsnitt.
Lars Gahrn

Nu är Varnhems klosterkyrkas virtuella rundtur samt bilderna publicerade på Google:
http://goo.gl/maps/KPXoI

Nu kan man vandra omkring i Skara
domkyrka virtuellt.Visst är det fantastiskt!
http://goo.gl/maps/I3Aaq
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Kungligt besök i Varnhem

Foto Anneli Johansson
I år är det 40 år sedan kung Carl Gustaf uppsteg på Sverige
tron. Detta firas bland annat med besök i samtliga Sveriges
län. Den 21-22 augusti besöktes Västra Götaland. I samband
härmed besökte kung Carl Gustaf och drottning Silvia den
21 augusti Varnhems klosterkyrka. Vid ankomsten mottogs
kungaparet av stiftets biskop, Åke Bonnier, och Varnhems
församlings kyrkorådsordförande, Carl-Gustaf Lundström. I
Kyrkan presenterade stiftets tidigare biskop, överhovpredikanten Lars-Göran Lönnermark de medverkande, arkeologen Maria Vretemark, komminister Markus Hagberg samt
kantor Jennifer Lidgren.
Inledningsvis berättade Maria Vretemark om Birger jarl
och hans betydelse för Sverige och Varnhems kloster. Under det att kungaparet med följe därefter vandrade framåt i
kyrkan sjöng kyrkokören den medeltida hymnen Jesu Dulcis Memoria. I koret talade sedan församlingsprästen Markus
Hagberg, varvid han utgick från kormattan. Talet återfinns
nedan. Besöket avslutades med att biskop Åke Bonnier först
bad den bön som också återges nedan, och avslutade med att
nedkalla välsignelsen. Under det att kungaparet vandrade ut
ur kyrkan, sjöng kyrkokören Jubilate Deo av Praetorius.
Tal vid DDMM besök i Varnhems klosterkyrka 21 augusti 2013
Ers Majestäter, herr Landshövding, övriga gäster!
Varnhems klosterkyrka är, bland mycket annat, en kunglig
kyrka. Här vilar fyra medeltida kungar. Kungar har också besökt kyrkan. I nutid närvarade Gustaf V vid klosterkyrkans
återöppnande efter den stora renoveringen 1923. Gustav
VI Adolf besökte kyrkan vid sin Eriksgata 1951. Från detta
besök har kyrkan ett mycket konkret minne, nämligen dess
kormatta. Under överinseende av textilkonstnärinnan Agda
Österberg vävdes mattan på Atelje Tre bäckar här i Varnhem.
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Fyra medarbetare påbörjade och slutförde arbetet på tre månader. Som goda men ekonomiskt försiktiga västgötar hade
kyrkorådet först avböjt förslaget om att köpa en kormatta.
Men när mattan kom som gåva, då blev mottagandet positivt.
Som tack fick Agda ensam, under sju minuter, förevisa mattan
för kungen.
När min uppgift som församlingspräst nu är att tala om
klosterkyrkan, gör jag det i mycket övergripande mening,
och med utgångspunkt från just kormattans budskap.
Mattan bär namnet ”Livsvandringen”, och beskriver enkelt
uttryckt människors vandring genom livet och tiden, mot
evigheten. Livets start beskrivs med små frön, som blir barn,
som växer upp, träffar någon de älskar, gifter sig, får egna barn
och barnbarn, för att slutligen gå ur tiden – på mattan gestaltat av två urnor.
Runt hela mattan finns en kraftig röd bård som markerar
Guds kärlek; Guds kärlek omger oss människor och den följer under hela livsvandringen.
Redan under 900-talet fanns här i Varnhem en kristen församling, en samling människor som mött denna kärlek, och
om denna kärlek vittnar klosterkyrkan alltsedan den började
byggas år 1150. Det var denna kärlek som under klostrets dagar kallade män till ett liv i fattigdom, kyskhet och lydnad.
Säkert hade Magnus Gabriel De la Gardie sin drivkraft i mötet
med kärleken, när han under 1600-talet lät restaurera kyrkan
för att göra den till sin begravningskyrka. Slutligen gav han
den till församlingen, så att, kyrkoår efter kyrkoår, denna kärlek
har kunnat förkunnas för generationer av människor. Kanske
vågar man tro, att denna kärlek har anats hos de 10 000-tals
människor som i vår tid, varje år, besöker Varnhem, både som
pilgrimer och turister.
Tiden och dess villkor – krig och fred, fattigdom och välstånd, olika folkets överhet och ledare –, allt har skiftat, men

församlingens och kyrkobyggnadens uppgift och uppdrag har
hela tiden varit detsamma: att peka på denna gudomliga kärlek. Nu är det vår tid och vår tur. Formerna kanske skiftar,
liksom mottagligheten varierar, men uppdraget är detsamma.
Guds eviga kärlek, om den har kyrkan vittnat i nu 863 år, och
denna kärlek är det idag församlingens uppdrag att förmedla i
livets olika situationer. Och bäst av allt, Guds kärlek är, precis
som en gång kormattan, gratis!
Bön för vår kungafamilj, Varnhems klosterkyrka 21
augusti 2013
Herre Jesus Kristus,
Vi tackar Dig för denna dag, för Din nåd som vi hela tiden
får leva i och leva av.
Idag ber vi Dig att Du ska leda oss steg för steg på Dina
vägar. Särskilt ber vi för vår kung Carl Gustaf och vår
drottning Silvia. Var med dem i varje enskilt ögonblick
och låt dem förnimma Din gränslösa omsorg i allt det
som de har att leva i deras gemensamma liv och i deras
uppdrag.
Vi ber också för kronprinsessan Victoria, prins Daniel,
prinsessan Estelle. Omslut dem med Din nåd. Vi ber för
prinsessan Madeleine och hennes make Christopher
O’Neil och prins Carl-Philip. Må var och en av dem erfara Din gränslösa kärlek.
Ja, Herre, led oss var och en med Din helige Ande så att vi
kommer Dig allt närmare, ser Dig allt klarare, älskar Dig
allt djupare – dag för dag.
I Jesu namn. Amen.
Markus Hagberg

Musikhistoria från en av våra
medlemmar

Jag växte upp på en farm utanför Detroit. Som tonåring var
musik mitt stora intresse. En äldre grabb som bodde på farmen bredvid oss sökte upp mig vintern 1965 då jag nyligen

hade fyllt 18 år. Han hade hört att jag kunde spela, läsa och
skriva musik. Han hade komponerat några låtar och fått ett
fantastiskt erbjudande. Om han kunde starta ett band och
sjunga och spela sin egen musik, så skulle bandet få turnera
med American Bandstand (Dick Clark) från Philadelphia på
sommaren. Mina gamla föräldrar stöttade mig i mitt beslut att
gå med i bandet. De hjälpte mig köpa en ny Hammondorgel.
Mycket tid gick åt att repa med bandet och ordna noter till
de nya låtarna, som vi lärde oss spela. Grannen var fantastisk
som sångare. De andra i bandet, som jag inte kände så bra, var
också bra. Vi fick många spelningar direkt och blev anställda
som husband på en pub. Jag minns att jag oftast var helt slut
efter helgerna, då det var dags att gå till skolan på måndagen.
Det var inte nog med alla fester, dansar och spelningar på
puben. Jag var samtidigt anställd vid katolska församlingen i
byn som kantor och spelade kyrkorgel varje söndag kl. 8 och
11. Men det var bra med alla extra pengar. Jag kunde köpa en
helt ny brittisk sportbil … Austin Healy.
En helg fick vi inte boka några spelningar. Grannen och jag
skulle till Nashville,Tennesse, for att bränna en demoskiva. Jag
hade hunnit skriva färdigt noterna till dess. Det hörde ihop
liksom med sommarturneringen. Jag minns att jag kom in i
studion med stora ögon. Inte dåligt för två bondpojkar från
landet! När vi skulle ta paus, sade producenten att vi skulle gå
och fika på ett café som låg i närheten. Det var också roligt …
till dess att jag såg en känd figur som steg in genom dörren.
Elvis Presley! Jag ville gömma mig. Jag gillade honom inte.
Inte för att han var dålig på att sjunga utan för att det var han
som alla tjejer beundrade och pratade om. Inte lite negativ
var jag och ville krypa under bordet, när jag såg att han kom
allt närmare vårt fikabord. Producenten och Elvis hälsade på
varandra. De kände tydligen varandra rätt så väl. Elvis slog sig
ner. Det blev faktiskt en trevlig pratstund. Han var helt vänlig och alldaglig. Jag minns att han beställde sina grilled cheese
mackor. Han verkade vara intresserade av oss yngre grabbar
och lovade att höra efter oss på sommaren. När vi skulle resa
oss och gå … alla fyra … samlade Elvis ihop notan. Han
ville bjuda oss. Vad schysst! tänkte jag. Då lärde jag mig att
inte döma folk efter förutfattad mening. Vad hände på sommaren? Tidigt på sommaren råkade jag ut för någon underlig
blodsjukdom och fick ligga hemma i flera veckor. Det blev
ingen turne. Jag fick sluta spela med i bandet. Så småningom
tackade jag nej till tre stipendier vid Michigan State University,
där jag skulle studera musik. Jag valde att till hösten flytta till
Atlanta, Georgia, där jag studerade musik vid ett kristet college. Därefter blev det studier i teologi, religionsvetenskap
och prästvigning i Västerås domkyrka 1974. Jag arbetade i
USA 1974 – 1982. En dag råkade jag se en gammal bekant
vid en vägkorsning ute på landet. Om det inte var min gamla
granne, sångaren! Vi vände våra bilar båda två för att stanna
och prata med varandra. Han hade tänkt på mig, sade han.
Hade jag inte blivit präst? Han hade nyligen blivit omvänd
och ville döpa sig. Kunde jag ordna det? Härligt värre! Vi
träffades flera gånger för att samtala inför dopet. Det blev en
välsignad mässa med dop och sedan var det den nydöpte som
bjöd alla andra på kyrkkaffe.

Timothy Stayton
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”Huvudlös” biskop
den förste i Skara?

Krönikören Adam av Bremen kallade honom huvudlös, förmodligen för att markera att Osmunds biskopstitel var tvivelaktig. Osmund kan ha varit den första biskopen i Skara,
och det finns de som envist hävdar att han företrädde den
bysantinska kyrkotraditionen. En sägen berättar rentav att han
skulle ha invigt Björsäters kyrka i ortodox anda.
Denne föga kände biskop i Sverige under slutet av vikingatiden hade engelsk bakgrund och levde sina sista år i klostret
Ely i England. Så Skara stiftshistoriska sällskap har bett den
engelska forskaren och latinisten Janet Fairweather att försöka bringa lite klarhet i dunklet kring Osmund. Förre Skarabiskopen och nuvarande överhovpredikanten Lars-Göran
Lönnermark har översatt, och doktor Fairweather har varit
på plats i Skara och andra intressanta svenska orter. Resultatet
har blivit mycket intressant bok om tiden för Sveriges kristnande.Vi får också veta en hel del om Osmund, även om hans
verksamhet i Sverige fortfarande är oklar. Skälet till Adam av
Bremens motvilja mot Osmund verkar dock främst bero på
att denne inte inordnade sig under Hamburg-Bremens styre.
Minerat fält
Tiden för kristnandet och Sveriges enande till stat är ett ämne
som de flesta svenska historiker verkar undvika, dels är det
mesta osäkert, dels är det minerad mark. Man hamnar lätt i
den tröstlösa debatten om Svea rikes vagga. Men dr Fairweather vågar, hon rentav dammar av de gamla berättelserna hos
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bland annat Snorre, Adam och Saxo och menar att man inte
helt kan avfärda de gamla berättelserna om gamla Uppsalas
roll. Detta får nog många historiska västgötar att se rött, men
Fairweather har gett sig tid att verkligen jämföra de olika
källorna och granska översättningarna på vetenskapligt sätt.
Hon har även forskat i östliga källor, inte minst från Polen
där Osmund verkar ha invigts till biskop, enligt egen uppgift
på påvens uppmaning. Dessutom skall han ha låtit bära ett
kors framför sig på ärkebiskopars vis, vilket retade Adam av
Bremen i dennes krönika. I vilket fall var Osmund knuten till
kung Emund, son till Olof Skötkonung.
Missväxt
Enligt Adam så ägnade han sig åt oriktig undervisning av vår
tro, men Osmunds fall berodde nog mer på att hans välgörare
kungen dog. Kanske också på att det blev missväxt, för även
de svenskar som inte brydde sig om teologiska tvister kunde
lätt bringas att tro att svälten berodde på en olämplig biskop.
Janet Fairweather gör en bred överblick över de dunkla årtiondena kring år 1000 och vi får en bra lektion om vår tidiga
svenska historia belyst från en rad olika källor. Och Fairweather är noga med att inte påstå något, hon lägger fram teorier.
Säkra fakta saknas ju nästan alltid.
Inte minst i västgötska historiekretsar förknippas Osmund
med idéerna om en tidig utbredning av grekisk ortodox kristendom i Sverige, en tro som undanträngdes av den katolska.
De märkliga konstverk som kallas liljestenar och i stort sett
bara finns på Falbygden och kring Kinnekulle skulle visa på
denna östliga påverkan. Men Fairweather hittar inga bevis,
visst finns motiv i öst som påminner om liljestenarnas, men
där finns också olikheter. Och inget tyder på att Osmund
skulle ha predikat någon ortodox kristendom.
Boken är mycket lärd, men trots det lättläst. Fairweather är
verkligen påläst även om säkert åtskilliga svenska historievänner kommer att tycka att hon är alltför styrd av de gamla källorna på ett idag högst gammaldags sätt.
Hans Menzing
Biskop Osmund – missionär i Sverige under slutet av vikingatiden. Författare: Janet Fairweather. Översättning: LarsGöran Lönnermark. Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap.
382 sidor. Pris 200 kr
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Rektor uppvaktar Eforus

slaget och vi skulle också paradera vid biskopens begravning
i domkyrkan.
Hur gick det sen med eforatet i vårt stift? Genom en serie riksdagsbeslut under 1950-talet avskaffades alla officiella
samband mellan kyrkan och skolan. Biskopens uppdrag att
vara eforus för stiftens läroverk fanns kvar ända till 1962 och
därmed försvann det sista formella bandet mellan kyrkan och
skolan. Efter Gustaf Ljunggren fick ändå två skarabiskopar
uppdraget att vara eforus, Yngve Rudberg och Sven Danell,
båda skaradjäknar.
Uppvaktningarna för biskopen på första maj fortsätter ändå,
med tal av biskopen och skolans talman, och läroverket i Skara heter ju faktiskt fått namnet Katedralskolan.
Men nu tillbaka till biskopens 60-årsdag. Rektorn harangerade biskopen på hexameter med detta högstämda tal:
Till Biskop Gustaf Ljunggren på 60-årsdagen

Den 9 januari 1949 var det en stor dag i Skara. Biskop Gustaf Ljunggren fyllde 60 år och det måste självklart firas. Han
hade 1935 tillträtt episkopatet efter Hjalmar Danell, som varit
biskop under hela trettio år, från 1905 till 1935. Biskopsparet
Annie och Gustaf Ljunggren hade tagit ett djärvt steg, när de
lämnade den gamla biskopsgården på Brunsbo och flyttade in
till Skara. Malisen säger att det var biskopinnan som inte ville
bo så ocentralt. Men det var säkert ett klokt beslut.
Biskopen var också eforus för stiftets läroverk. Eforus är
en gammal titel för biskopen som tillsynsman över skolorna
i stiftet. I 1724 års svenska skolordning nämns biskopen för
första gången som eforus. I 1905 års läroverksstadga inskränktes biskopens befogenheter. I stadgan som gällde från 1933 till
dess eforatet upphävdes 1962 fanns ändå en hel del uppgifter
kvar för biskopen. De gamla förbindelserna mellan kyrkan
och skolan var ännu inte helt brutna.
Eforus skulle ha uppsikt över läroverken i stiftet och särskilt
över kristendomsundervisningen. Han skulle efter rektors
förslag bestämma tid för årsavslutningen. Han skulle också
utse vittnen vid studentexamen. Om möjligt skulle han själv
närvara vid både real- och studentexamina vid stiftets läroverk Han skulle också förordna inspektor som sin ställföreträdare. Till hans uppgifter hörde också att ge förord vid tillsättning av ordinarie lärartjänst där kristendomsämnet ingick.
Nog fanns det uppgifter för biskopen som eforus.
Biskop Ljunggren tog sitt eforat på största allvar och läroverket i Skara låg honom varmt om hjärtat. Han brukade
vara med vid vårterminens avslutning och hålla intressanta
tal. Han hade också som uppgift att avtacka lärare som gick i
pension. Då kunde det allt hända att han gick över i ”hagiografi” över lärare som inte varit särskilt omtyckta. I albumet
över nybakade studenter fanns biskopens porträtt sida vid
sida med rektorns
Biskopen avled oväntat den 4 december 1950. Vid morgonbönen följande dag talade vår rektor Gustaf Holmstedt
om vad som hänt och han gav några minnesord över vår
eforus. Gymnasisterna ombads att bära sorgband på rockupp-

Fulltonigt mäktig är hymnen, som brusar i Västgötastiftet
Vänerns vaggande vågor och Vätterns de nynna mot
stranden
Skogarna susa kring Hova ur ”Trolltivens furor”,
Klock-klangen stiger från Husaby, kristdopskällan där
porlar,
Munkarnas mässor i Varnhem än dröja som ekon i valven.
Glöm ej för dem dock en stämma, som lyhörd lyssnare
fångar
redan i medeltidsskolan, som hägnas av domen på slätten.
Hör du den, rösten av djäknen – den talar latin och hebreiska fjärran, men ändå så ung och så het – genom seklerna
livfull.
Skälver ibland utav längtan ad studium parisiense yttersta
målet: ecclesia militans atque triumphans.
Tempora mutanur et nos matamur in illis.
Tidernas vindkast berör också skolans hägnade marker.
Stormaktstidens krav gav åt stiftet Skara gymnasium.
Upplysningstiden gick fram, men väckelsen följde i spåren.
Stiftsstadens åldriga skola såg prästers söner och barnbarn
Komma från Västgötabygder och vandra i fädernas fotspår.
Alltid i nära förbund stod läroverket och stiftet – även så
nu, när tiderna växlat och ”grekskaran” glesnat.
In i vår tid med obruten fasthet består traditionen,
att våra läroverks eforus utgöres av deras stiftschef.
Eforus Gustaf Ljunggren, episcopus, mångstämmig ljuder
hyllningskören från stiftet emot Dig på sextioårsdagen!
En av de många rösterna där tillhör Skara gymnasium.
Tack däri ligger för åren som gått, och en livlig förhoppning,
att under lyckliga år Du som eforus bland oss får verka.
Mottag så genom mig vårt läroverks hjärtliga hyllning.
Uppgiften om eforus har jag hämtat från Svensk Uppslagsboks andra upplaga, tryckt i Malmö 1961. Rektor Holmstedts hyllningsdikt till biskop
Gustaf Ljunggren står att läsa i Tidningen Kyrkvägen 3/1949.

Nils Hjertén
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