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I förra medlemsbladet fanns på första sidan en bild av en mål-
ning i Husaby kyrka. Den förställde hur de Tre Konungar 
besökte Jesusbarnet i Betlehem och gav honom sina gåvor. 
Målningen är utför av den gotländske konstnären och konser-
vatorn C. W Pettersson (1866-1954)
   Samma motiv fast i ett annat återgivande visas ovan. Det är 
en fransk bokillustration från 1390 och ingår i en utgåva av 
Tideboken. Precis som på Petterssons målning i Husaby mot-
tager Jesusbarnet gåvor. En av konungarna har tagit av sin 
krona inför Konungarnas Konung. I sin hand har han skålen 
med myrra, en av de tre gåvorna. De övriga var guld och rö-
kelse – märkliga gåvor till ett barn! Jesusbarnet tar av denna 
salva vilket symboliskt handlar om att han viger sitt liv som ett 
offerlamm. Han smörjs för sin fortsatta uppgift.

Tre konungar hälsar Konungarnas Konung

Maria bär Himladrottningens krona, en bild som växte fram 
i bildkonsten under 1200-talet. De tre konungarna höjer sina 
händer i välsignelse.
   Carl Wilhelm Pettersson hade med andra ord studerat 
många förlagor då han med egen fantasi och inlevelse målade 
i Husaby kyrka. Pettersson arbetade under ett par månader 
hösten 1901. Många av målningarna i Husaby har direkta 
kopior i gotländska kyrkor. Det var nog inget kalkerande 
utan snarare så att han hade följt passionsmästarnas målningar 
och återgivit dem så gott han kunde. 
   En del kan idag förfasa sig över Petterssons målningar om 
man jämför dem med bokmåleriet i den ovan återgivna bil-
den. Men många uttrycker också sin glädje över hans konst. 
Utan dessa målningar hade Husaby kyrka varit bildfattig.
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I början av 1700-talet fi nns det i London en grupp med bland 
annat ett antal unga skarastiftare som bestämmer sig för att 
man vill fi ra lutherska gudstjänster på sitt eget språk och sätt. 
”Det är väl inte första gången som västgötarna visat sig vara 
svenskhetens pålitliga representanter”, skriver Sven Evander 
träffande i sin bok Londonsvenskarnas kyrka genom 250 år.

Visst hade folk från Västsverige kommit på besök till Bri-
tannien tidigare. Vikingarna gjorde från 800-talet och framåt 
sina raider. Man kan skoja om dem idag, men de som blev 
offer för nordmännens raseri hade inte svårt att hålla sig för 
skratt. Man tror dock inte att särskilt många av dem bosatte 
sig på de brittiska öarna. Under missionstiden på 1000-talet 
kom strömmen att gå åt motsatt håll. St. Sigfrid kom förmod-
ligen inte ensam till våra bygder. Engelsmännen hade tagit 
emot evangelium långt tidigare och tog nu missionsansvar 
för Norden. Säkerligen har det under århundradena därefter 
funnits äventyrare och köpmän som vågat sig över Nordsjön 
för att söka lyckan, men i begränsad omfattning.

I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet fi nner vi i 
alla fall en liten svensk koloni i London, huvudsakligen be-
stående av sjömän som fastnat där, tillika med en del fram-
gångsrika köpmän och därtill några vetenskapsmän, som ville 
vidga vyerna. Gruppen, där skarastiftare dominerade och som 
bestämde sig för att bilda en svensk församling, var just köp-
män och vetenskapsmän.

Skarastiftarna

I denna grupp fanns Emanuel Swedberg, biskopssonen som 
senare skulle kalla sig Swedenborg. Jonas Alberg som hade 
sin bror Jakob i domkapitlet. Sven Bredberg som var son till 
domprosten i Skara Magnus Bredberg. Lars Victorin som hade 
sin bror Andreas i domkapitlet. Och Jonas Alström, Alingsås 
store son, som senare skulle kalla sig Alströmer. Och några till. 
De var unga, företagsamma och fosterländska. De hade varit 
med om en förskräcklig och skakande upplevelse, som direkt 
fi ck dem att ta beslut om en egen församling.

Tidigare hade de nämligen gått till den dansk-norska kyr-
kan för att fi ra sin gudstjänst. De tyckte sig vara för få och för 
fattiga för att ta ansvar för en egen kyrka. Där hade de mött 
trosfränder och kunde, i alla fall till nöds, förstå språket. Hem-
ma pågick det stora nordiska kriget mellan länderna, men 
man hade tydligen lyckats att umgås någorlunda fredligt ändå. 
Danskar fanns det många i staden och naturligtvis var försam-
lingen deras, men svenskarna tyckte ändå att de borde kunna 
få en plats i församlingens kyrkoråd. Det hade på grund av 
deras ringa antal nekats dem. Det irriterade. Den stora ka-
tastrofen kom när prästen Georg Ursin en söndag i början 
av 1710 högt och tydligt bad Gud om lycka för de danska 
vapnen mot de svenska. Vilket tilltag! Där satt ju svenskar i 
kyrkan. Efter det blev det inga fl er gudstjänster tillsammans.

Egen församling
Strax därefter, den 4 mars 1710, träffas alla i London boende 
svenskar och beslutar att bilda en egen församling. Det blev 
den direkta konsekvensen av pastor Ursins förbön. För en 
församling är två saker vitala: en präst och en kyrka. Man fi ck 
hyra lokal tills vidare hos anabaptisterna. När det gällde präst-
frågan var skarastiftarna drivande. Man började söka i den 
nära omgivningen efter en lämplig kandidat. Deras ögon föll 
på två studenter i orientaliska språk, som kommit till London 
och hamnat i den tyska församlingen. De fi ck högtidligen 
provpredika och en av dem valdes. Hans namn var Martin 
Hegardt. Det fanns emellertid ett aber. Han var inte prästvigd, 
men det lovade vänligt hans lärare, som tillika var prästen i 
den tyska församlingen, att ordna. Så skedde också en söndag 
därefter. Saken var klar.

Då kom man att tänka på att en svensk församling i ut-
landet bör höra samman med ett stift och en biskop i hem-
landet. Man ville ordning och reda. Inget låg närmare till 
hands än att vända sig till biskopen i Skara Jesper Swedberg. 
Han var ju redan biskop av Amerika och man visste att han 
som ung, redan 1684, gjort en lång resa i England. Inget, inte 
heller England och London, syntes vara den mannen främ-
mande. Den 16 maj sändes ett brev från det nyvalda kyrko-
rådet till biskop och domkapitel i Skara med en anhållan om 
att Svenska kyrkan i London skulle bli lagd under Skara stift 
”såsom ett annat vanligt pastorat” och kunna påräkna hjälp 
och kyrkobetjäning därifrån. 

Församling under Skara stift
När Jesper Swedberg fi ck brevet med denna anhållan insåg 
han att han måste informera kungen. Han satte sig och skrev 
som det var, att man ombett honom och Skara domkapitel 
att ”för evärderliga tider” vara den svenska församlingens i 

Skara stift och svenska kyrkan i London

Jakob Serenius
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London biskop och andliga förmän. Men som den otåliga 
natur han var orkade han inte vänta på att byråkratins kvarnar 
skulle mala. Biskopen svarade London redan nästa dag att han 
”i apostolisk anda” upptar församlingen under Skara stift och 
hälsar henne välkommen. Han skickade med några goda råd 
för säkerhets skull. Det skulle komma många biskopliga goda 
råd under åren framöver.

Jesper Swedberg hade, säkert med rätta, uppfattat att för-
samlingen utbad sig om en präst. Församlingen hade nog 
tänkt sig detta för framtiden. Biskop Swedberg hade emel-
lertid just prästvigt en ung man som hette Olof Nordborg. 
Han skulle säkert passa och han skickades iväg. Plötsligt stod 
alltså den lilla och fattiga församlingen med två präster, He-
gardt och Nordborg. Det löstes så att Nordborg fi ck ta hand 
om aftonsångerna, och dessutom skulle han undervisa för-
samlingens barn mot avgift. Problemet var bara att det inte 
fanns några svenska barn att undervisa. Barnen hade engelska 
mödrar och de valde engelska skolor för sina barn. Nordborgs 
inkomst var minimal. Då fi ck han uppgiften att som klockare 
leda psalmsången. Inkomsten ökade knappt märkbart. De två 
prästerna fi ck allt svårare att dra jämnt. Det blev ohållbart och 
slutade med att Hegardt lämnade församlingen efter två år.

Biskop Jesper Swedberg hade en skrivkapacitet som i or-
dets rätta bemärkelse var obeskrivlig. Han skickade brev och 
skrivelser i en aldrig sinande ström, ibland tillsammans med 
domkapitlet och ibland ensam. Han ville till exempel en gång 
veta hur församlingen förberedde ungdomen för konfi rma-
tion och första nattvardsgång. I skräckblandad vördnad sva-
rade kyrkorådet att man beslutat att avsätta en söndag per 
månad för undervisning, såsom biskopen önskade. Problemet 
var bara att där inte fanns några ungdomar. Inga barn och 
inga ungdomar. ”Här fi nnas icke över åtta familjer”, skrev 
man, och hustrurna är engelska. Biskopen lät då meddela att 
hans föreskrift stod fast för framtida efterrättelse.

Ekonomin och prästens problem
Ekonomin var ett stort problem för den unga församlingen. 
Det var inte bara prästen som skulle ha sin lön. Man ville 
naturligtvis ha en egen kyrka. Nordborg skickades till hem-
landet för att tigga och samla in pengar. Han hade inte sär-
skilt stor framgång. Landet låg ju i krig och Karl XII var inte 
hemma. Men Jonas Alström kom på en utmärkt lösning. Man 
skulle införa så kallade skeppsavgifter, alltså att varje svenskt 
skepp som lade till i Londons hamn skulle få betala en avgift 
i förhållande till lastens storlek. Detta godkändes och kom 
att fungera under lång tid och ge en god grund för kyrkans 
ekonomi.

Nordborg hade under tiden blivit ett problem. Han misskötte 
både sig och tjänsten. Kyrkorådet skrev till Jesper Swedberg 
att han nu fi ck ta hem honom och ge honom ett pastorat i 
Sverige. Det blev Fredsberg och Nordborg anlände dit 1725. 
Men det gick utför med honom. Han förlorade mer och mer 
av sin mänskliga värdighet, och till slut sitt förstånd. Det inte 
gick bättre än att han tog sitt liv genom att skära halsen av sig 
inför sina sockenbor samlade till gudstjänst. Stor tragik. Han 
blev ”i tysthet” begraven.

Egen kyrka
På Swedbergs förslag utnämndes då den unge Jakob Serenius 

till kyrkoherde och han satte igång med det efterlängtade 
kyrkbygget.  I mars 1728 lades grundstenen och i september 
skedde invigningen av kyrkan av Londons biskop.  Kyrkan 
fi ck namn efter drottningen Ulrika Eleonora. Serenius gjorde 
mycket gott för församlingen, men också ett stort misstag. 
Han skrev sig ensam som gäldenär på kyrkans lån och när 
det skulle betalas kunde han inte. Det är klart att han fi ck 
ovänner. 1733 lämnade han nesligt London och blev kyrko-
herde i Nyköping. Han lyckades då faktiskt att få Kronan att 
gå in och reglera skulden i London, varpå han snart därpå 
utnämndes till biskop i Strängnäs. Så kunde det gå till då. Till 
hans förtjänster ska nämnas att han ansträngde sig för att in-
troducera det engelska och anglikanska i Sverige. Han utgav 
bland annat ett engelsk-svenskt lexikon och han införde en 
konfi rmation enligt anglikansk modell i sitt stift.

Nu var alltså församlingen i London utan präst igen och 
det var dags för Jesper Swedberg att rycka in. Tobias Björk 
var son till en svensk präst i Amerika som biskopen kände till, 
och tydligen kände han ett visst ansvar för familjen. Tobias 
skickades i alla fall till London 1733 som vice pastor, och han 
blev snart ordinarie. Det sägs om honom att han var ”from 
och saktmodig”, alltså just en sådan man som församlingen 
behövde. Han arbetade på och var uppskattad, men han kla-
gade över en alltför liten lön. Till slut vände han sig till Ärke-
biskopen och svaret därifrån blev, att då får han komma hem 
för att söka sig ett annat pastorat. Han lämnade London 1747. 

Tobias Björk

Banden till Skara stift klipps
Under Jesper Swedbergs sista år verkar det som om hans tid 
och krafter inte räckte till för allt som krävde hans insatser. 
Kanske svalnade också hans intresse för londonförsamlingen. 
Där hör man mer och mer sällan från honom. Ordföranden, 
som hette Baron Sparre och var ambassadör, tyckte att det var 
lika gott. Han skrev till kungen att man borde kunna få slippa 
att stå under någon biskop, som ”sig tillväller myndighet över 
vår församling”. Jesper Swedberg dog 1735 och ingen åtgärd 
görs, såvitt vi kan se, att lägga församlingen under efterträ-
darens, Petrus Schyllbergs, egid. När det kom en ny Kyrko-
ordning 1778 blev det bestämt att församlingen hädanefter 
skulle tillhöra Uppsala Ärkestift. Skaras band till London på 
det episkopala planet hade upphört.
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Then Swenska Psalmeboken 
1582

 

Psalmboken räknas till ”folkböckerna”. Reformationen gjor-
de församlingssången populär och bara några få år efter det 
att de första tyska psalmböckerna publicerats utkom kring 
år 1530 också i Sverige tryck med andliga sånger och vi-
sor. Sedan år 1550 går dessa verk under beteckningen Then 
Swenska Psalmeboken.  Nya utgåvor trycktes med jämna 
mellanrum och psalmbeståndet växte med tiden från några få 
psalmer till över etthundra. Många 1500-talets psalmböcker 
innehåller dock inte bara psalmer utan också ett kalendarium, 
medicinska råd eller andra nyttiga texter.

Psalmboken var ett verk som inte bara brukades i kyrkan 
utan också för den privata andakten och i vardagslivet. Psalm-
böcker gick oftast i arv, från generation till generation, vilket 
resulterade i att de fl esta med tiden blev helt sönderlästa och 
idag enbart fi nns som fragment eller i enstaka exemplar. Så är 
det också med 1582 års psalmbok som hittills enbart var känd 
som ett fragment bestående av titelblad och kalendarium. För 
några år sedan upptäcktes dock ett närmast fullständigt ex-
emplar av Then Swenska Psalmeboken 1582. 

Denna utgåva gör hela detta unika verk – inklusive kalen-
dariet, texter om åderlåtning m.m. – tillgängligt i transkribe-
rad form utförd av Anita Eldblad, Uppsala. Därmed öppnas 
ett fönster mot 1500-talets religiösa och vardagliga liv. Den 
omfattande kommentaren belyser inte bara själva objektet – 
det unika exemplaret – utan också den svenska psalmhisto-
rian på 1500-talet.

Inledning och kommentar är skriven av Otfried Czaika, 
född 1971, och sedan 2013 professor i kyrkohistoria vid Det 
teologiske menighetsfakultet i Oslo. 
 
Boken omfattar 472 s. och är bunden i hårdpärm. Den utges 
av Skara stiftshistoriska sällskap (nr 87 i skriftserien) och Fins-
ka kyrkohistoriska samfundet.
Pris 250 kr inkl. frakt. Beställes genom Johnny Hagberg.

Kyrkoherdar från Skara stift
Relationerna fortsatte på andra sätt. Björks efterträdare hette 
till exempel Carl Noring och han var född i Larv socken på 
Varaslätten. Norings mor var dotter till domprosten Lars Vic-
torin i Skara och hans hustru Catharina Omenius, biskops-
dottern från Skara. Han tjänstgjorde här från 1749 till 1760, 
då han fl yttade hem till Sverige. Carl Noring ligger begraven 
i Bottnaryd. 

Carl Norings efterträdare var född i Mariestad. Han hette 
Arvid Ferelius och var skaradjäkne. Han prästvigdes i Skara 
1754 och efter fortsatta studier kom han 1764 till London 
och stannade till 1772, då han utnämndes till kyrkoherde i 
Skövde.

Aron Mathesius kom efter Ferelius. Han var kyrkoherde i 
London 1772-84 och blev efter hemfl ytten kyrkoherde och 
prost i Norra Fågelås. Sedan får man göra ett hopp i tiden 
fram till Gustaf Wilhelm Carlsson för att fi nna en anknytning 
till Skara stift. GW Carlsson, som har bidragit med mycket 
av materialet till denna artikel genom sin bok Anteckningar 
rörande Svenska kyrkan i London, var född i Slöta socken och 
prästvigd 1834. Efter pastoralexamen inför Skara domkapitel 
1840 sändes han till London. Han kom där att efterträdas av 
sin bror Fredrik Theodor 1852. 

Församlingen växer
Församlingen växte och växte. London blev en stad med 
många svenskar. Sjömän kom i stora skaror. Studenter och 
hembiträden likaså. Handelsmän och bankmän slog sig ner 
för en tid. Vetenskapsmän sökte sig hit. Antalet ”resande” 
ökade. Emigrantströmmen gick ofta över de engelska öarna. 
Vad vi skulle kalla turister visade större och större intresse för 
London. Idag räknar man med att ca 100 000 svenskar bor 
i Storbritannien, varav häften av dem i Storlondon. Svenska 
kyrkan har ett stort arbete på många platser med London-
kyrkan som utgångspunkt. Men man ska komma ihåg att det 
faktiskt var med några skarastiftare på plats och en kraftfull 
skarabiskop som det började.

Anders Alberius

Arvid Ferelius
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År 1317, den 6 februari, avlider biskopen i Skara Brynolf 
Algotsson. Han skulle komma att bli en av de mest omskriv-
na svenska prelaterna under medeltiden. Han skulle också 
nå högre på den kyrkliga karriärstegen än de fl esta av sina 
landsmän, Birgitta Birgersdotter och Elisabeth Hesselblad 
undantagna. Men bilden som eftervärlden tecknar av honom 
är knappast entydig. 

Brynolf Algotsson är biskop i Skara mellan åren 1278 och 
1317. De uppgifter vi har från hans samtid räcker emellertid 
inte för att teckna bilden av honom som människa och bi-
skop.  Redan när vi skall försöka fastställa var och när Brynolf 
föds, stöter vi på oöverkomliga svårigheter. Året 1248 spelar 
en viss roll i diskussionerna. Brynolf bör nog vara född före 
det året för att ha den kanoniska åldern (30) inne, när han 
utses till biskop. Hans födelseort är också höljd i dunkel. Vi 
vet heller ingenting om när han prästvigs. 

Första gången Brynolf omnämns i de samtida källorna är 
1277. Då får Brynolf en gåva från ärkedjäknen i Linköping, 
Bengt, som så småningom skall bli biskop i det stiftet. Det är 
två gårdar i Longs socken i Skara stift och en kvarn i Bard-
hetorp vid Lidan.

Tiden är dramatisk. Det pågår en maktkamp mellan kung 
Valdemar och hans bror hertig Magnus. Två år tidigare har 
Magnus besegrat Valdemar i slaget vid Hova och valts till 
kung, medan Valdemar tvingats söka skydd i Norge. Men stri-
den är inte avgjord. Kyrkan har till en början genom påven 
tagit ställning för Valdemar men 1276 slutit upp på Magnus 

BRYNOLF
Död i 700 år, salig i 525

sida i samband med hans kröning i slutet av maj. Magnus har 
också lovat kyrkan en privilegierad ställning. 

Men Valdemar går till förnyat angrepp och tränger tillsam-
mans med den danske kungen in i Småland och Västergöt-
land. Han besegras visserligen vid Ettak, men året därpå bry-
ter ett uppror löst i Västergötland som möjligen har Valdemar 
som inspiratör. Bakom upproret står bland andra stormännen 
Johan Filipsson och Anund Tunason från Västergötland samt 
Johan Karlsson tillsammans med Filip av Rumby från Upp-
land. Kungens svärfar Gerdt av Holstein tas tillfånga och förs 
till Filipssönernas Ymseborg. Upproret misslyckas emellertid 
och några av upprorsmännen tas till Stockholm för att avrät-
tas.

Redan i juli följande år, 1278, överlämnar Brynolf de gårdar 
som han fått i gåva till Linköpings domkyrka. Några veckor 
senare avlider så biskopen i Skara, Erik, och domkapitlet utser 
tre personer, kompromissarier, med uppdrag att välja biskop. 
Dessa utser Brynolf. Datum för hans biskopsvigning är okänt, 
men den måste ha skett före den 15 maj 1279. Då omnämns 
han nämligen för första gången som biskop.

Man kan spekulera i hur biskop Brynolf och andra kyr-
komän ser på kung Magnus och denne på dem under de 
första åren av kungens regering. Kanske hälsar Magnus valet 
av Brynolf som biskop i Skara med glädje. 

Magnus utlovar privilegier som också ges. Vid ett konci-
lium i Tälje i oktober 1279 befrias för Skara stifts del kyrko-
godsen och deras lantbor från världslig domstol och böterna 
från dessa skall därmed tillfalla biskopen. Men biskoparna får 
också erlägga en ”välvillig gärd” till kungen för att denne 
skall kunna betala de skulder som han skaffat sig.

De första bevarade statuterna från den svenska kyrkan ut-
färdas i samband med prästmötet i Skara den 7 juli 1280. Det 
rör sig om bestämmelser som antagits av det fjärde Lateran-
konciliet 1215.

Något år senare, 1281, utfärdar biskop Brynolf sin stadga. I 
samråd med kungen förordnas om tionde och om böter till 
biskopen. 1285 utses Brynolf att vara en av Magnus Ladulås 
testamentsexekutorer.

I mars 1288 inträffar emellertid något som kommer att för-
ändra förhållandet mellan biskop Brynolf och kung Magnus. 
Då rövar Brynolfs bror, Folke Algotsson, bort Ingrid Svan-
tepolksdotter, som är trolovad med den danske stormannen 
David Torstensson. Ingrids far, Svantepolk Knutsson, är en 
synnerligen ansedd och infl ytelserik person och sonson till 
den danske kungen Valdemar Sejr. Dessutom är han gift med 
en syster till den svenska drottningen Katarina, Erik Eriks-
sons gemål. Ett äktenskap mellan Svantepolks dotter och 
en förnäm dansk skulle kunna bekräfta vänskapen mellan 
de svenska och danska kungahusen och till dem knyta vik-
tiga personer inom respektive aristokrati. Det senare är inte 
minst betydelsefullt i ett läge, då både den svenske och danske 
kungen anser sig hotade av stormännen.

Brynolf och hans släkt drabbas av kung Magnus hämnd. 
Fadern Algot och brodern Rörik tas tillfånga. Algot förlorar 
sin lagmansvärdighet. De övriga bröderna, däribland kung 
Magnus kansler, Peter, lyckas fl y till Norge.

Brynolf. Broderi på mässhake i Skövde katolska församling
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Brynolf tvingas så småningom att underkasta sig kung Mag-
nus å det nesligaste. Han försäkrar att han inte skall skydda 
sina bröder, om de är i riket. Själv skall han heller aldrig göra 
något som är till men för kungen eller landet. Om han får 
veta att någon annan stämplar mot kungen, skall han under-
rätta denne. Två ombud med rätt att bannlysa Brynolf utses.

Den 15 december får de båda ombuden ärkebiskopens i 
Uppsala bekräftelse på att de kan bannlysa Brynolf om han 
bryter mot bestämmelserna. Ärkebiskopen skall då också själv 
lysa honom i bann. Att bannlysningen de facto aldrig verk-
ställs är en annan sak.

Magnus Ladulås avlider 1290. Biskop Brynolf deltar i be-
gravningen. Under de följande femton åren leds förmyndar-
regeringen för den omyndige Birger Magnusson av marsken 
Torgils Knutsson. Brynolf sitter med i förmyndarstyrelsen 
men måste åse hur Knutsson för en annan politik gentemot 
kyrkan än Magnus Ladulås gjort. 

Möjligen väcker det förbund som den myndige kung Bir-
ger på Knutssons förslag 1302 ingår med den norske kungen 
Brynolfs sympati. Men oppositionen mot Knutssons kyrko-
fi entliga agerande växer. Både kung Erik och hans bröder, 
hertigarna Valdemar och Erik deltar. 

Den 2 september 1304 tar Brynolf i Lödöse emot en gåva 
från den norske kungen Håkan Magnusson. Det är en tagg 
från Kristi törnekrona, som förs till Skara domkyrka.

Men 1305 sker en brytning mellan kungen och hans bröder, 
samtidigt som Torgils Knutsson avrättas. Trots att han bekräf-
tat kyrkans privilegier, byter kung Birger åter sida och an-
sluter sig till stormännens motstånd mot kyrkan. Hertigarna 
fängslar kung Birger på Håtuna. När sedan ett försök görs 
att skapa försoning är biskop Brynolf kung Birgers löftesman 
och garanterar att kungen inte skall hämnas på sina bröder. 

Riket delas och hertig Erik får Västergötland, Dalsland och 
Värmland. Brynolf hamnar därmed helt inom hertigens om-
råde. Tillsammans med biskopen i Linköping, Karl, hotar bi-
skop Brynolf kung Birger med bannlysning, eftersom denne 
brutit sin överenskommelse med sina bröder.

I mars 1316 uppträder Brynolf tillsammans med biskopen i 
Linköping som skiljedomare i en tvist mellan hertig Valdemar 
och ärkebiskopen Olof Björnsson. Han avlider den 6 februari 
1317.

Men Brynolfs liv fortsätter på ett annat plan. Hans helgon-
rykte växer. Den 20 mars 1414 anhåller den svenske ärkebis-
kopen tillsammans med tre andra biskopar om att biskop Nils 
Hermansson i Linköping, dominikannunnan Ingrid av Skän-
ninge och biskop Brynolf av Skara skall kanoniseras. Några 
dagar senare sällar sig ärkebiskoparna i Lund och Nidaros till 
sina svenska kolleger. Den världsliga makten representerad av 
den nordiske kungen Erik skriver också en särskild anhållan 
i ärendet den 1 april. 

Det pågående kyrkomötet i Konstanz ställer sig positivt 
och en kommission med bland annat den mäktige kanslern 
för universitetet i Paris Jean de Gerson får i uppdrag att be-
reda ärendet. Kommissionen utser tre biskopar från Norden 
att leda den preliminära processen i Sverige.

Den 12 till den 22 april 1417 genomförs förhör med olika 
vittnen i Skara. Först kommer tolv lekmän och präster som 
avlägger vittnesmål om Brynolfs levnad. Sedan följer ett 60-
tal förhör som behandlar Brynolfs underverk efter döden. 
Förhören fl yttas den 28 april över till Vadstena. Ett av vittnena 
är Skarabiskopen Brynolf Karlsson, som har ett gott förhål-
lande till birgittinerna.

Efter förhören i Skara och Vadstena skickas en skrivelse till 
kyrkomötet med en redogörelse för förhören. Dessa process-
handlingar fi nns inte bevarade i någon handskrift, men vi 
känner dem från den tryckta version som utges under biskop 
Brynolf III Gerlakssons tid.

I dessa handlingar målas bilden av ett blivande helgon upp 
med de egenskaper som tillkommer ett sådant. Om vi vill 
göra oss en egen bild av Brynolf Algotsson som människa och 
biskop är vi dock i mångt och mycket hänvisade till denna 
Vita. Här hävdas det till exempel i artikel 2 att Brynolf stude-
rat 18 år eller ”ungefär så länge” i Paris. Här talas det i artikel 
7 om att biskop Brynolf författat fyra offi cier, om Törnekro-
nan, om den heliga jungfrun, om S:t Eskil och om S:ta Elin. 

Från ett källkritiskt perspektiv är naturligtvis detta ett pro-
blematiskt dokument. Det presenterar Brynolf som en pre-
sumtiv helgonkandidat, något som nästan automatiskt med-
för en idealisering. Det innehåller även en del uppgifter som 
kan visas vara felaktiga. Vad den ger oss är det begynnande 
1400-talets bild av Skarabiskopen eller åtminstone den bild 
han då åtnjuter i vissa kretsar. Troligen handlar det emellertid 
om en bild som är betydligt äldre. I detta avseende fi nns det 
knappast några skäl att ifrågasätta skildringen i Vita Brynolphi. 

Brynolf. Träfi gur i Önums kyrka
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Under biskop Brynolf Gerlakssons tid återupptas arbetet med 
att få Brynolf Algotsson kanoniserad. Det har inte hänt så 
mycket sedan förhören i Skara och Vadstena avslutades 1418. 

Det svenska sändebudet vid kurian Hemming Gadh lyckas 
få tillstånd för skrinläggning av Brynolf Algotsson, Ingrid av 
Skänninge, Nils av Linköping och Hemming av Åbo. I ett 
påvligt brev från den 16 juli 1497 ges detta tillstånd liksom 
provisorisk tillåtelse till kult i de tre nordiska länderna. Kan-
ske tar processen ny fart i samband med skrinläggningen av 
Katarina av Vadstena 1489.

Brynolfs skrinläggning som är att jämställa med en saligför-
klaring, beatifi kation, genomförs dock redan den 16 augusti 
1492. Därmed tycks man ha föregripit det påvliga beslutet. 
Eller också är det så att Brynolf 1497 nämns tillsammans med 
Ingrid och Nils som ännu inte skrinlagts, eftersom påven inte 
vill skilja dem åt, så länge inte alla har helgonförklarats. Vad-
stenadiariet berättar om händelsen.

Den eviga frågan om personligheternas roll i det historis-
ka skeendet blir också aktuell då det gäller biskop Brynolf. 
Några ser honom som enastående i sin tid. Andra vill gärna 
reducera den roll eftervärlden har gett honom. Om inte Bry-
nolf blivit föremål för en kanonisationsprocess som så små-
ningom lett fram till en saligförklaring, hade säkert lovorden 
över honom varit betydligt mindre, kanske med undantag för 
hans diktning. Historiska skeenden förstås ofta utifrån sina 
konsekvenser. 

Brynolf har krediterats för sina insatser på kyrkorättens, li-
turgins och den kyrkliga organisationens områden. Hans per-
sonliga engagemang har setts som en väsentlig drivkraft i den 
historiska utvecklingen.

Men det går även att se honom ur ett alldeles motsatt per-
spektiv, som ett föremål för andra drivfjädrar. I fråga om lag-
stiftningen har han inte tagit till vara det västgötska utan helt 
enkelt misslyckats med att genomföra det kyrkliga program-
met. Vad gäller den kyrkliga organisationen har han inte gett 
några originella bidrag utan följt strömmen i ett expansivt 
skede i kyrkans historia. I fråga om liturgin är hans bidrag på 
samma sätt ett resultat av infl ytanden utifrån och från att ha 
varit en stor diktare frånkänns han också författarskapet till 
de fyra offi cierna som traditionen tillskrivit honom. Till och 
med hans helgonrykte har förklarats vara en konstruktion.

Vilket synsätt skall man då välja? I viss mån beror det på i 
vilket ljus man vill betrakta biskop Brynolf eller faktiskt ser 
honom i. 

I jämförelse med den heliga Birgitta och den heliga Elisa-
beth är Brynolf idag förhållandevis anonym för gemene man. 
I Skara stift vördas minnet av honom av Törnekronans sam-
fund och Brynolfsbröderna men deras skara är relativt fåta-
lig. I kalendariet för Stockholms romersk-katolska stift fi nns 
Brynolfs skrinläggningsdag, den 6 augusti, upptagen. Vår van-
liga almanacka har hans namn den 16 augusti.

Från kulturell synpunkt kvarstår minnet av Brynolf som 
den förste svenske skalden som skrev på latin. Hans offi cier 
fi ck inte utan skäl litteraturhistorikern Henrik Schück att tala 
om ”vår medeltids främste latinske poet”, ett omdöme som 
står sig än idag.

 
Karl-Erik Tysk

Dryga 150 personer infann sig den 31 januari på Högskolan 
i Borås för att höra professor Svante Nordin och vår med-
lem, universitetslektor, Johan Sundeen presentera resultat från 
forskningsprojektet Arvet efter 1968. I fokus stod Sundeens 
bok 68-Kyrkan (Bladh by Bladh) som offi ciellt lanserades ge-
nom de båda föreläsningarna. Till kvällen hade de medlem-
mar i Skara stiftshistoriska sällskap som är bosatta i Borås med 
omnejd särskilt inbjudits.

Boken 68-kyrkan är resultatet av fyra års forskning, under 
vilka Sundeen har gått igenom ett omfattande och tidigare 
i princip obeforskat källmaterial. Författaren följer under 
25 års tid ett av sextio- och sjuttiotalsradikalismen präglat 
åsiktskollektiv som vann stort infl ytande i framförallt Svenska 
kyrkan, Svenska Missionsförbundet och vid de teologiska 
fakulteterna. Till kretsen hörde blivande biskopar som Jonas 
Jonson, Martin Lind, Lars Carlzon och K.G. Hammar samt 
professorer som Per Frostin och Carl-Henric Grenholm. 
Andra framträdande namn i rörelsen var författaren Elisabet 
Hermodsson och tidskriften Vår Lösens redaktör Anne-Marie 
Thunberg.  

Johan Sundeen beskriver åsiktskollektivet 68-kyrkan som 
en ekumenisk och synkretistisk rörelse, vars tongivande ges-
talter sökte förena kristen tro med vad forskningen beskriver 
som en på marxism och/eller vänsterradikalism byggd po-
litisk religion. 68-kyrkans gestalter inledde ofta sina karriä-
rer med motstånd mot Vietnamkriget, solidaritet med tredje 
världen samt häftig kritik mot Västerlandet, kapitalismen och 
den historiska kyrkan. Av stor betydelse för rörelsen var det 
av politiska och sociala dimensioner dominerade Världskyr-
komötet i Uppsala 1968. Till de gestalter rörelsen idealiserade 
hörde Mao Zedong, Fidel Castro, Daniel Ortega, Julius Ny-
erere och den s.k. martyrprästen Camillo Torres.  

Johnny Hagberg

Ny bok om vänstervågens 
påverkan på kyrkan
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Utifrån fynd från arkeologernas undersökningar de senaste 
åren kan man säga att det cisterciensiska klostret som låg all-
deles vid Viskans utlopp i Kattegatt hade en mäktig kyrka. 
Det var en treskeppig, välvd tegelbyggnad, som hade såväl 
kalkmåleri som målade glasfönster. Kyrkan hade en portal i 
väster som ledde in i det norra sidokoret. Den var 21,5 m 
bred och cirka 40 m lång. En del av kyrkans tegelgolv är 
bevarat. 

Detta fi ck man veta av Lena Bjuggner och Erik Rosengren 
från Kulturmiljö Halland som varit sysselsatta med dessa un-
dersökningar. Det skedde vid ett seminarium om Ås kloster, 
som hölls på Humanisten i Göteborg i början av november. 
Innan arkeologerna kunde sätta i gång med att leta efter läm-
ningar i jorden, hade man ägnat en längre tid åt att lokalisera 
klosterbyggnaderna. I det stycket har eldsjälen Christer An-
dersson gjort en enorm insats. 

Han lyckades under åren 2009 och 2010 få till stånd fo-
tografering och mätningar av området från helikopter. Han 
utförde också en noggrann undersökning av området med 

georadar. Så kunde han få fram spår som antydde grunden till 
en klosterlänga. På gården har man alltid haft klart för sig att 
det låg ett kloster här. Man hade några fi skdammar på gården 
som blivit kvar efter det raserade och övergivna klostret. Un-
der arbeten i markerna har man på Kungsgården oupphörligt 
stött på tegel, som man måste tolka som minnen från den 
tegelbränning som skedde här under medeltiden. 

Ås kloster har inte bara levat kvar i folkminnet utan även 
i geografi n. Viskan rinner ju ut i Klosterfjorden. Klostret 
grundades där vid åmynningen i slutet av 1100-talet. Un-
der detta århundrade hade cisterciensernas klosterorden en 
makalös expansion. Den fi ck sin inspiration av den helige 
Bernhard av Clairvaux och har sitt namn från det franska 
klostret Cîteaux (lat. Cistercium). Ärkebiskop Eskil i Lund 
var herr Bernhards gode vän, vilket säkert bidrog till att fl era 
kloster av denna orden tillkom i Danmark. Ås kloster räknas 
som dotter till det viktiga Sorö kloster på Själland. Det ägde 
bestånd i närmare 350 år. Vid reformationen på 1530-talet 
bestämdes att alla danska kloster skulle läggas ned och läggas 
under kronan. Vad gäller Ås kloster skedde det så drastiskt, att 
byggnadsmaterialet ansågs göra bättre nytta i Varbergs fäst-
ning, som behövde förstärkas efter det nordiska sjuårskrigets 
(1563-70) härjningar.

När Halland överfördes till Sverige på 1600-talet, lades går-
den under den svenska kronan som en kungsgård. Undersök-
ningarna av vad som kan dölja sig i marken på Kungsgården i 
Ås kloster torde fortsätta. Men det blir givetvis problematiskt 
att visa upp de ruiner man har funnit, särskilt av klosterkyr-
kan. Till stor del var den belägen under gårdens huvudbygg-
nad från 1700-talet. Denna betraktas som ett värdefullt bygg-
nadsminne, då det är en byggnad som bär Carl Hårlemans 
(1700-53) signum. Han var en betydande arkitekt under den 
svenska frihetstiden och skapade dess herrgårdstyp.

Det ser ut som om inventarierna skingrades i bygden, när 
klostret lades ned.  En del av dem kan lokaliseras. Ett exempel 
på detta kan man se i Fotskäls kyrka i Marks härad. Där fi nns 
en kyrkklocka med medeltida anor. Den blev omgjuten 1845, 
men i kyrkans inventariebok från 1830 återges klockans la-
tinska inskription: Erato*  mathias* rici abbas*in*asiko*fe
ri*anno*domini*mileso*quingqntesimo * decimo*nono*  
campanarius*Johannes*Fastenova. Denna inskrift anger att 
klockan gjutits på tillskyndan av Mathias Ericsson, abbot i 

Ås kloster och att den ägt rum 1519 och utförts 
av klockgjutaren Johannes Fastenova. Denne 
har signerat ett antal klockor, främst på Själland 
men också i Skåne. Fotskäls kyrka hyser även 
ett senmedeltida altarskåp som i folktraditionen 
sägs ha sitt ursprung i Ås kloster, innan det ham-
nade i Fotskäl. Det är ett Maria-skåp i ek från 
senare delen av 1400-talet och kan vara impor-
terat från Lybeck. Det är väl inte otänkbart att 
det var ett kloster med rika tillgångar och för-
mögna gynnare som anskaffade ett så värdefullt 
inventarium.

Lennart Nordquist

Nytt ljus över Ås kloster

Klostrets sigill från 1377
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kallar till årsmöte 
i Varnhem

lördagen den 22 april 2017 
med följande innehåll

9.30   Andakt i klosterkyrkan
  Sten-Åke Engdahl

 
10.00-11.00 Förmiddagskaffe i Varnhemsgården
  Presentation av ny litteratur
  Fyndböcker kommer att fi nnas till försäljning
 
11.00-11.50  Mellan Liljan och sjöbladet del 2:1. Professor Bo 
  Theutenberg berättar om sin forskning kring det 
  äldre Västergötlands historia. Boken utges av sällskapet 
  inför författarens 75-årsdag.

12.00  Lunch

13.00   Årsmötesförhandlingar

14.00  Maria Vretemark visar överbyggnaden vid utgrävningsplatsen – Sveriges äldsta kyrkplats! 
  Det blir en förhandsvisning då utställningen öppnar den 7 maj.

Kostnad 150 kr

Anmälan senast den 12 april till 
Skara stiftshistoriska sällskap 

Vänligen meddela ev. specialkost eller allergi.

Lisbeth Sjöberg
Kruthusvägen 30 A, 546 33 Karlsborg
Tel. 0505-129 55 eller e-post lsjg@carlsborg.net

Skara stiftshistoriska sällskap 
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Sällskapets styrelse kan här lägga fram sin berättelse om verk-
samheten under år 2016, ännu ett mycket gott år för Skara 
stiftshistoriska sällskap. Ett stort intresse för bokutgivningen 
och sällskapets medlemsblad har förmärkts från medlemmar 
och andra personer både inom vårt stift och även i vidare 
kretsar. Sällskapet åtnjuter ett gott renommé till och med ut-
anför vårt lands gränser. Tillströmningen av nya medlemmar 
har glädjande nog fortsatt. Sällskapet har för sin bokutgiv-
ning fått ta emot generösa anslag från olika fonder och stif-
telser, vilket styrelsen fi nner mycket glädjande. Vi vågar därför 
hävda att sällskapet även detta år har kunnat leva upp till sitt 
ändamål: ”Att väcka, främja och understödja intresset för kyr-
kohistoriska studier och forskning rörande Skara stift”. 

Styrelsen har sedan årsmötet den 9 april 2016 haft följande 
sammansättning: 
 Johnny Hagberg, ordförande;
 Lena Maria Olsson Floberg, vice ordförande;
 Lisbeth Sjöberg, Markus Hagberg och Bengt P. 
 Gustafsson, ordinarie ledamöter;
 Helena Långström Schön, Sten-Åke Engdahl och  
 Stellan Wihlstrand, ersättare.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet 
den 9 april omvaldes Lisbeth Sjöberg till sekreterare och 
Sten-Åke Engdahl omvaldes till vice sekreterare. Gunnar 
Wilsson valdes till kassaförvaltare och som ansvarig för med-
lemsregistret valdes Ulla Falk. Till webbmaster för sällskapets 
hemsida på Internet omvaldes Helena Långström Schön.

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden: Den 15 
februari, den 9 april (konstituerande), den 30 maj, och den 
10 oktober. Det konstituerande sammanträdet hölls i Varn-
hemsgården, medan övriga sammanträden har varit förlagda 
till stiftskansliet i Skara.
Styrelsen har samlats till färre sammanträden än tidigare be-
roende på att Solveigs tryckeri numera ombesörjer utskicken 
av sällskapets medlemsblad, vilket styrelsen tidigare haft det 
praktiska ansvaret för.

Revisorer. Vid sällskapets årsmöte omvaldes kamrer Ingmar 
Andhill och nyvaldes kyrkokamrer Lars Berg som ordinarie 
revisorer. Till ersättare för ordinarie revisorer omvaldes kam-
rer Eva Hermansson och nyvaldes prosten Gert Alnegren.

Valberedning. Årsmötet beslöt att omvälja sällskapets val-
beredning, bestående av prosten Jan Kesker, sammankallande, 
samt domprosten Carl Sjögren och socionom Anita Hammar. 

Arbetsgruppen för herdaminne och prästminnesteckningar. 
Styrelsen beslöt vid sitt konstituerande sammanträde att ar-
betsgruppen för prästminnesteckningar liksom tidigare skulle 
bestå av kyrkoherde em. Karl-Erik Tysk med prostarna Nils 
Hjertén och Lennart Nordquist som resurspersoner.

Sällskapets årsmöte hölls lördagen den 9 april i Varnhemsgår-
den med inledande morgonandakt i klosterkyrkan av kom-
minister Markus Hagberg.
Efter kaffepaus och presentation av litteratur, höll Conny Jo-
hansson, boende ett stenkast från rundkyrkan i Skörstorp, ett 
mycket intressant och fängslande föredrag om rundkyrkornas 
historia i Sverige och runtom i Europa.
Efter paus för lunch vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar 
och därefter gavs möjlighet för deltagarna att följa med Maria 
Vretemark på en visning av Varnhemsutgrävningarna. 
Programmet för årsmötet var detta år något mindre till sin 
omfattning än tidigare, vilket visade sig samla fl er deltagare 
än under de senaste åren.
41 deltagare hade anmält sig till dagen i Varnhem och i års-
mötet deltog 34 av dessa.

Sällskapets bokutgivning. Under år 2016 har tillkommit 
tre nya publikationer i skriftserien, nämligen:

Nr 86 ”… Dessa synnerligen otacksamma främlingar …”
Romernas historia och kultur i två svenska 1700-tals av-
handlingar Red. Johnny Hagberg
Nr 87  Then Swenska Psalmboken 1582  av Otfried Czaika
Nr 88 Biblia Pauperum  av Erik Långström

  
Medlemmar. Tillströmningen av medlemmar i sällskapet 
har fortsatt även under år 2016, och medlemsantalet var vid 
årets slut 1084. Sällskapet har 6 hedersmedlemmar och ett 
antal teologie studerande bland sina medlemmar. Både in-
tressant och glädjande är att medlemmarna fördelar sig över 
hela landet. Stiftshistoriskt intresserade såväl utanför vårt stift 
som till och med utanför vårt lands gränser anmäler sig som 
medlemmar i sällskapet.

Sällskapets medlemsblad med ordföranden Johnny Hag-
berg som redaktör och ansvarig utgivare har under året ut-
kommit med fyra nummer på 20 sidor. Styrelsen kan tack-
samt notera att ett stort antal personer generöst medverkat 
med artiklar och andra bidrag. Det är vår erfarenhet att det 
är tacksamt att ha med medlemsbladet i olika sammanhang 
för att genom det kunna lämna information om sällskapet. 
Medlemsbladet är uppskattat, det vittnar åtskilliga kommen-
tarer om.  

Sällskapets hemsida på Internet med Helena Långström 
Schön som webbmaster har haft många besökare. Vi har här 
en viktig kontaktyta till de vitt utspridda medlemmarna. Det 
visar sig att många utnyttjar hemsidan för att beställa böcker 
och anmäla medlemskap.

Relationen till Stiftshistoriskt Forum. Genom att säll-
skapets vice ordförande Lena Maria Olsson Floberg ingår i 
Stiftshistoriskt Forums ledningsgrupp har styrelsen tillgång 
till fortlöpande information. 
Årets stiftshistoriska symposium ägde rum i Karlstad den 6-7 
april 2016. Ordf. Johnny Hagberg och v.ordf. Lena Maria 

Skara stiftshistoriska sällskap
Verksamhetsberättelse för år 2016
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Olsson Floberg representerade sällskapet vid symposiet.
Bokmässan. Vid 2016-års Bok- och biblioteksmässa i Gö-
teborg den 22-25 september disponerade sällskapet i likhet 
med tidigare år en monter tillsammans med Västergötlands 
fornminnesförening och Missalestiftelsen. Den bemannades 
som tidigare av ett antal medlemmar, som gjorde en god och 
betydelsefull insats. 
Under dagarna såldes ett stort antal böcker och nya medlem-
mar anmälde sig. Deltagandet organiserades och genomfördes 
av v.ordf. Lena Maria Olsson Floberg och Helena Långström 
Schön samt ett antal frivilliga medhjälpare. 
Robin Gullbrandsson, HB Hammar och Elin Strand deltog 
och signerade sina böcker, ett uppskattat inslag. 
Det är styrelsens mening att sällskapets deltagande i den årliga 
Bok- och biblioteksmässan är viktigt, dels för att göra sällska-
pets arbete känt i vidare kretsar och dels för att knyta många 
värdefulla kontakter.

Ekonomi. Den ekonomiska årsrapportens resultaträkning 
visar att sällskapets intäkter belöper sig till 616.066 kr och 
kostnaderna till 396.616 kr, vilket betyder att årets resultat 
visar ett  överskott på 219.449 kr. Tillgångarna uppgick vid 
årets början till 728.923 kr och vid  årets slut till 950.502 kr. 
Huvudparten härav utgjordes av medel anslagna till bokut-
givning. 

Under året har sällskapet erhållit generösa anslag och gåvor, 
huvudsakligen för sin bokutgivning, på sammanlagt 327.300 
kr. Nämnas bör ett verksamhetsbidrag från Skara stift på  
10.000 kr.

Sällskapet har även erhållit en halv stiftskollekt, som togs 
upp i den 14 augusti 2016 i stiftets församlingar och inbring-
ade 48.189 kr.

Anslagsgivare i övrigt har varit: Samfundet Pro Fide et 
Christianismo, Sparbanksstiftelsen i Lidköping, Stiftelsen 
Grevillis fond, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Konung 
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Birgittaföreningen, 
Kungliga Patriotiska sällskapet samt en enskild givare.

I ovanstående summa ingår även intäkter för annonser i med-
lemsbladet från Exodus Resor.

Styrelsen vill här gärna framhålla att kassaförvaltaren Mar-
gareta Jansson varit till stort gagn i sällskapets tjänst genom sitt 
mycket noggranna arbete och sin omsorg om medlemsregist-
ret. För Margareta Janssons stora engagemang genom många 
år vill styrelsen uttrycka sin djupa tacksamhet när Margareta 
Jansson i och med årsmötet 2016 lämnade sitt uppdrag.

Tack. Styrelsen vill till sist uttrycka Skara stiftshistoriska säll-
skaps djupt kända tack för alla välvilliga ekonomiska bidrag 
som kommit sällskapet till del under det gångna året. Utan 
dem skulle det inte ha varit möjligt att bedriva en så omfat-
tande verksamhet. Styrelsen vill även betyga sitt tack för det 
goda samarbetet med Skara stift, liksom med Missalestiftelsen 
och Föreningen för Västgötalitteratur, vilket kunnat resultera 
i intressanta och värdefulla projekt.

Skara den 6 mars 2017 

Johnny Hagberg   Lena Maria Olsson Floberg
ordförande   vice ordförande
Lisbeth Sjöberg   Markus Hagberg
Bengt P. Gustafsson  Helena Långström Schön 
Sten-Åke Engdahl  Stellan Wihlstrand

Biblia Pauperum i Husaby kyrka

     Biblia Pauperum
    Målningarna i Husaby kyrka

Erik Långström

Husaby kyrka är rikt dekorerad med kalkmålningar. De fl esta 
är från 1400-talet. Under 1800-talet var de överkalkade. På 
initiativ av prosten Magnus Årén togs de fram och kom-
pletterades 1901 av konservatorn och kyrkokonstnären Carl 
Wilhelm Pettersson. 

Både vid tillkomsten under medeltiden och vid 1901 års 
restaurering var avsikten att målningarna för den gudstjänst-
fi rande församlingen skulle vara ett led i förkunnelsen. Där 
skulle ses det viktigaste av vad bibeln berättar om Jesu liv, 
med förelöpare och efterföljare ur den kyrkliga historien 
som bakgrund. 

Erik Långströms syfte är att ge den nutida läsaren samma 
upplevelse. Boken är vacker och lättläst och torde väl fylla sin 

uppgift. På bokens högersidor presenteras färgfoton av mål-
ningar i kyrkan. På vänstersidorna ges en kort beskrivning av 
vad bilden återger, med bakgrund, tidsuppgift och aktuella 
bibelcitat. Författaren undviker facktermer men gör det fullt 
klart vad bilden har att säga betraktaren i uppbyggligt syfte. 

Boken inleds med ett kort avsnitt om kyrkomåleriet i 
Skara stift. För en konstvetenskaplig beskrivning av målning-
arna i Husaby hänvisas till Viola Hernfjälls doktorsavhandling 
”Medeltida  kyrkmålningar i gamla Skara stift” från 1993.

De högklassiska bilderna gör att boken också ger en god 
presentation av kyrkmålaren och konservatorn Carl Wilhelm 
Pettersson (1866-1954). Referenten skildrade hans restau-
rering i Husaby i en artikel i Skara stiftshistoriska sällskaps 
medlemsblad 2015 hft. 3. ”CWP” som han signerade sina 
målningar var mycket fl itig och uppskattad vid förra sekel-
skiftet, när han engagerades för arbetet i Husaby.

Bilderna visar att Pettersson inte var någon större konst-
när. En tid betraktades hans målningar i Husaby som ett icke 
önskvärt tillskott till interiören. Ingenting är som bekant så 
urmodigt och värt förakt som det som nyss har varit. I dag 
har vi förhoppningsvis större möjligheter att uppskatta kyrk-
målningarna i Husaby och bilderna i Långströms bok. 
  
 Bengt Stolt
Författaren Erik Långström avled den 11 mars 2017.
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2017 är ett jubileumsår. För 500 år sedan, den 31 oktober 
1517, spikade Martin Luther upp sina 95 teser på slottskyr-
kans port i Wittenberg. Teserna var tänkta att ligga till grund 
för en diskussion kring bruk och missbruk inom kyrkan. 
Munken Martin Luther var en av många som ville förnya och 
förändra inom den romersk, katolska kyrkan och då särskilt 
missbruket med avlatshandel. Där hade det kunnat stanna och 
Luther förblivit en inomkyrklig reformator. Så blev det inte. 
Den fortsatta historien är känd. Motsättningarna inom kyr-
kan kom att leda till religionskrig i Europa. Här kom kristna 
att stå mot varandra i striden. Nya kyrkor och fraktioner bil-
dades. Varje enskild bibelläsare blev nu sin egen ”påve” som 
själv kunde avgöra vad som var den rätta tolkningen av Guds 
Ord. Detta var inte Luthers mening!

Reformationen var nödvändig. Det avgörande är att Luther 
lyfte fram och poängterade betydelsen av Guds ord i Bibeln. 
Gud talar, skapar och verkar genom sitt ord: Verba Creantis. 
Inte minst den nuvarande påven Franciskus betonade värdet 
av detta vid sitt Sverigebesök i oktober. Luther och hans teo-
logi studeras idag mer på katolskt område än på evangeliskt!

Hur den reformatoriska rörelsen tog sitt uttryck i Europa 
vet vi ganska väl. Otaliga böcker är skrivna kring detta. Men 
hur var situationen i Skara stift? 2014 gav vårt sällskap ut en 
alldeles utomordentlig antologi med titeln: Vägen mot bekän-
nelsen. Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhets-
liv i Skara stift ca 1540-1595. Redaktör var docenten Martin 
Berntson och goda författare som Sven-Erik Pernler, Otfried 

Vägen mot bekännelsen

Czaika, Remi Kick, Erik Pettersson och Annika Sandén med-
verkade med artiklar. Alltså en bok av högsta värde och ytterst 
intressant för kunskapen kring Skara stifts kyrkohistoria. 

I Skara stift kom den reformatoriska rörelsen att få ett ut-
draget förlopp. Den egentliga slutpunkten kan sättas kring 
1596 då ärkebiskop Abraham Angermannus utförde sina in-
spektionsresor i Sverige.  På våren detta år kom han till Skara 
och Skövde och skall, enligt Messenius, ha slagit sönder Bry-
nolf Algotssons gravhäll i domkyrkan. I Skövde tog han S:ta 
Elins ben från kyrkan och begravde dessa på okänd plats. Vid 
Gustav Wasas konfi skation av kyrkligt gods hade man i Skara 
fått 21 kg guld och silver från domkyrkan. Vid denna räfst 
låg intresset på det ekonomiska. Angermannus var intresserad 
av ”det påviska” d.v.s. alla helgonbilder och annat som kun-
de befrämja katolsk fromhet. Han tvingade församlingar att 
bränna upp sina helgonbilder. Många ville förstås inte detta 
och gömde sina vördade bilder. Ärkebiskopen förstod att det 
var genom att bryta kulten som man också bröt sönder och 
hindrade fromheten. Men hut går igen! Efter en konfl ikt med 
Karl XI sattes han i fängelse på Gripsholms slott och avled 
där 1607.  

Martin Berntson berättar om de fem biskoparna som är 
stiftschefer vid denna tid (fyra av dem heter Erik!) från 1544 
till 1595. Det slutar med Jacobus Johannis som blir avsatt för 
sin välvilja för Johan III:s liturgi i ”Röda Boken”. Det hjälpte 
inte att han skickade sin son till Uppsala möte för att be om 
förlåtelse! 

Vill du veta mer om Skara stifts spännande kyrkohistoria 
kan du nu beställa denna bok som omfattar 185 s. och är 
inbunden i hårt band för jubileumspriset 100 kr.  Kom ihåg 
den lärde historikern som sa: ”Den som inte känner sin egen 
historia – känner inte sig själv!”

En av våra medlemmar berättade i telefon: ”Jag har läst 
mängder av böcker rörande reformationen den sista tiden, 
men jag vill säga att denna är den bästa!” 

Johnny Hagberg
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Birgittinorden nådde under 1400-talet stor popularitet på 
kontinenten. Ett av de kloster som grundades under denna 
tid är birgittaklostret i Uden, Nederländerna. Klostret har ett 
bibliotek som är nästan helt okänt men som med sin rika 
samling med hundratals böcker är en unik källa till kunskap 
om birgittinordens liturgiska utveckling.

En kort historik
Att biblioteket alls fi nns kvar är ett smärre mirakel med tanke 
på klostrets turbulenta historia. Klostret grundades ca 1437 
under namnet Mariënwater som ett dubbelkloster för både 
systrar och bröder i enlighet med ordensregeln. Välstånd råd-
de fram till reformationen med bland annat ett skriptorium 
som producerade liturgiska böcker av god kvalitet. Under 
reformationen kom klostret att befi nna sig mitt i gränslinjen 
mellan de protestantiska och katolska stridigheterna. Efter att 
gränserna slagits fast vid Westfaliska freden 1648 låg Mariën-
water på protestantisk mark vilket var svårt i ett så religi-
öst polariserat land. Dessutom upplöstes Mariënwater som 
dubbelkloster och 1652 lämnade bröderna klostret. Systrarna 
levde under svåra förhållanden fram till 1713 då de fi ck er-
bjudande om att fl ytta sitt kloster ett par mil söderut. Den 
katolske hertigen av Ravenstein erbjöd nämligen kloster som 
låg på protestantisk mark en tillfl ykt i hans hertigdöme. Bir-
gittasystrarna slog sig ner i staden Uden och bytte namn på 
sitt kloster till Maria Refugie – Marie tillfl ykt. Systrarna lycka-
des bygga upp en ny tillvaro men mot slutet av 1700-talet ho-
tades klostret återigen. Kejsar Joseph II:s sekularisering gjorde 
att många kloster stängdes och birgittasystrarna i Uden blev 
det enda kvarvarande birgittaklostret i hans rike, dock utan 
rätt att ta noviser. För att överleva öppnar de en fl ickpension. 

Efter Joseph II:s regeringstid följde napoleontiden då syst-
rarna fortsatte sina klosteraktiviteter i skepnad av fl ickskola 
fram till 1840 då de återigen får tillstånd att leva som ett re-
gelrätt kloster. Flickpensionen har resulterat i att fl era systrar 
avlagt löften i hemlighet och när de åter kan verka fritt har 
Maria Refugie så många systrar att de 1843 öppnar ett dot-
terkloster i Weert i dagens nederländska Limburg. Än idag 
fi nns systrar i Maria Refugie i Uden och är nu det äldsta 
fungerande birgittaklostret. Även klostret i Weert fi nns kvar 
men har idag gått över till Hesselbladgrenen.

Ett klosterbibliotek i törnrosasömn
Trots sin turbulenta historia skrev systrarna liturgiska böcker 
för hand för sitt eget bruk under alla århundraden. Ett hund-
ratal böcker med musiknotation från sent 1400-tal fram till 
1900-talet fi nns bevarade och många fl er med enbart tex-
ter. Anmärkningsvärt är att orden inte använde sig av tryckta 
böcker för sin liturgi förrän under andra halvan av 1800-talet. 
Klosterbiblioteket är märkvärdigt okänt vilket förmodligen 
beror på att inget av materialet är digitaliserat. Dock fi nns en 
relativt utförlig katalog över materialet. En digitalisering vore 
mycket angelägen då de vid exempelvis brand eller vatten-
skada skulle vara helt försvunna. Tyvärr är ingen digitalisering 
trots ansträngningar från artikelförfattaren att uppmärksamma 
behovet ännu planerad, dock har delar av materialet foto-
graferats av författaren i samband med forskningsvistelser i 
Uden. Det verkligt intressanta med detta material är att vi kan 
studera senare delar av den birgittinska liturgin än vad som 
hittills varit forskningens fokus, d.v.s. det medeltida materia-
let. Vad vet vi exempelvis om det birgittinska gudstjänstlivet 
på 1700-talet? Detta är ett i det närmaste helt outforskad fält 
men bland annat något undertecknad ägnar sig åt. 

Idag vilar handskrifterna en stillsam törnrosasömn, kända 
av få forskare och sällan behandlade i forskningslitteraturen. 
Det fi nns viss möjlighet att besöka klostret och se på böck-
erna om man kontakta systrarna i förväg. De har dock ingen 
gästhemsverksamhet.

                         
Karin Strinnholm Lagergren

Karin Strinnholm Lagergren är universitetslektor i musikve-
tenskap vid Linnéuniversitetet. Under åren 2013-2015 fors-
kade hon om Maria Refugies klosterbibliotek vid Katholieke 
Universiteit i Leuven, Belgien. 2017-2020 är hon sysselsatt 
med ännu ett birgittinskt forskningsprojekt fi nansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond som kommer att utmynna i en 
bok om den birgittinska musiken från grundandet fram till 
dagens situation. 

Birgittasystrarna i Uden och deras klosterbibliotek 
– en okänd pärla
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I dessa ekumeniska tider är det tillåtet att fi ra reformations-
minnet genom att inbjuda påven Fransiscus till ett besök i 
Lund. Då torde det också vara tillåtet att i Skara stiftshistoriska 
sällskaps Medlemsblad  citera en tidning från det samfund på-
ven representerar. Man kan välja Katolska församlingsbladet, 
tidvis även publicerad under namnet Hemmet och Helgedomen. 
I numret för den första september 1942 hittar man en notis 
med överskriften Protestant i Stenstorp? Texten börjar så här:

”Mycket måste man undra vad det fi nns för slags protes-
tanter i det avlägsna Stenstorp. I Westgötaposten (10/7) fram-
träder nämligen en ´protestant i Stenstorp´, som verkligen 
förefaller ganska vanvördig och frimodig. Han har kunskaper 
i liturgin och vågar med utgångspunkt från dessa till och med 
skoja med  själve Dr Carl Laurin, som i en vacker tirad låter 
den katolske biskopen 
fi ra mässan ´iklädd 
korkåpa´, han påstår, 
att det råder en gru-
velig okunnighet här i 
vårt upplysta Sverige.” 
Man kan förstå den 
romersk-katolske refe-
rentens slutord: ”Den 
stenstorpska protes-
tantismen tycks vara av 
ganska säreget slag.”

Den som är stifts-
historiskt intresserad 
vill givetvis veta mera 
om denne stenstorp-
ske protestant och de 
dåtida förhållandena i 
Skara stift. I Hemmet 
och Helgedomen fanns 
ju bara ett kort referat. Det gäller att i första hand försöka ta 
del av ursprungsartikeln. Man måste då leta upp ”Westgö-
taposten  -  Västergötlands annonsblad” för angivet datum, 
den 10 juli 1942. Men den som ger sig på detta kommer att 
upptäcka att det är lättare sagt än gjort. 

En första svårighet är att bladet också uppträder under 
namnet Lidköpings tidning. En andra är att tidningen inte tycks 
vara mikrofi lmad. Den saknas därför, där den annars borde ha 
funnits, som i landets universitetsbibliotek  och i biblioteken 
i Skara stift.

Det gäller då att hitta ett exemplar av Westgötaposten i ori-
ginal. Det tycks inte vara så lätt att göra i Västergötland. Fors-
karavdelningen i Skara bibliotek har den inte. Lika illa är det 
i Skaraborgs föreningsarkiv i Lidköping. 

Däremot har Kungliga biblioteket i Stockholm ett origi-
nalexemplar. Som svar på en förfrågan om tidningen levere-
rades en kopia av artikeln inom en vecka. Den är rubricerad 
”Mässhake och korkåpa” och hade tillkommit med anledning 
av en artikel av rektor Sanfrid Welin i samma tidning den 3 
juli 1942. Det förefaller lämpligt att ge artiklarna en översikt-
lig behandling i tidsföljd.

   Först något om Sanfrid Welin (1855-1954). Han var inte 
bara folkhögskolerektor utan även en beläst och grundlig 

forskare i Västergötlands kulturhistoria, som för sina insatser 
av Västergötlands fornminnesförening hyllades med en fest-
skrift den 11/12 1935. Den 3 juli 1942 publicerade Westgöta-
posten en artikel av honom under rubriken ”Har Lidköping 
varit biskopsstad?” Det var den som fi ck protestanten i Sten-
storp att fatta pennan.

Welin utgår från Gustaf Vasas åtgärder på 1540-talet för att 
minska biskoparnas makt genom att dela upp de svenska stif-
ten i mindre enheter. Chef för ett nybildat område blev en 
av områdets kyrkoherdar, med bibehållen lön och tjänst men 
med titeln ordinarius. Exempelvis bestämde konungen 1557 
att kyrkoherde Sven Laurentii i Västra Tunhem skulle vara or-
dinarius över ett område som bl a omfattade Lidköping.

I Skara utnämnde Gustaf Vasa också en ny stiftschef. Un-
der medeltiden hade 
stiftschefens fullstän-
diga titel varit ordi-
narius episcopus; nu 
slopade kungen det 
för honom förhatliga 
ordet biskop och be-
höll bara ordinarius. 

Gustaf Vasa befallde 
ordinarierna att för-
rätta prästvigningar, 
precis som biskopar-
na gjort. För präster 
och församlingsbor 
blev det därför med 
tiden bara namnet, 
som  skilde en ordi-
narius från en biskop. 
Det förklarar att man 
i samtida handlingar 

kan möta beteckningarna biskop och ordinarius om en och 
samma person. Utnämningen av stiftschefer med titeln ordi-
narier fortsatte till 1569, då namnet biskop offi ciellt återkom. 
Det hade troligen aldrig varit helt ur bruk.

Det är också oklart om alla Gustaf Vasas planerade stifts-
uppdelningar verkligen kom att genomföras. I 1559 års tion-
delängd står om en herr Sven att han var biskop i Lidköping. 
I Västra Tunhem nämnes 1562 en kyrkoherde Sven utan att 
samtidigt kallas ordinarius. Den 1557 nämnde ordinarien fö-
refaller att ha fl yttat från Tunhem till Lidköping och vara den 
som där 1559 kallas biskop.

Vid Erik XIV:s kröning 1561 berättas att ”biskoparna” i de 
medeltida svenska stiften uppträdde i korkåpa. Termen avser 
tydligen samtliga sådana stiftschefer, även om de bara blivit 
utnämnda till ordinarier. Ordinarierna för de under 1500-ta-
let nybildade stiften uppträdde däremot i mässhakar. Orsaken 
torde vara att cheferna för de medeltida stiften medverkade 
vid kröningen, precis som de medeltida biskoparna gjort.  
Troligen ägde också de olika stiften praktfulla korkåpor, de-
ponerade i domkyrkorna, som användes när landets bisko-
par framträdde tillsammans som representanter för hela den 
Svenska kyrkan. Att varje nybildat stift ägde en kyrka med 
en korkåpa, som kunde tävla med dem, var knappast troligt. 

 Protestanten i Stenstorp

Brynolf Algotssons korkåpa
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Föreningen för Västgötalitteratur 

kallar till Årsmöte i Borås lördagen den 8 april 2017
Samling vid Ramnakyrkan, Borås Museum 

(Parkgatan vid Ramnasjön).

• 13.00 Lennart Wasling berättar om Boråsförfattare

• 14.00 Årsmöte och kallande av Hedersledamöter

• 14.45 Kaffe med dopp

• 15.30 Rundvandring och guidning av de äldre husen i 
Ramnaparken

• 17.00 Avslutning
Anmälan är obligatorisk, med tanke på kaffet. Anmälan sker via email:sven-olof.ask@tele2.se 

eller pet telefon 070-74 26 518, senast den 3 april

Styrelsen

Däremot skulle varje kyrka äga en eller fl era mässhakar.
Welin konstaterar också att i Lidköping bevarats en kor-

kåpa. Med utgångspunkt från assistenternas klädsel vid Erik 
XIV:s kröning drar han slutsatsen att detta kan vara det plagg 
som stiftschefen i Lidköping använde, kanske inte just vid 
Erik XIV:s kröning men  vid andra tillfällen. Han kan således 
ha varit klädd som de medeltida stiftens ordinarier och kan-
ske intagit samma ställning som de. Men som vetenskapsman 
är Welin ytterst försiktig i sina slutsatser. Han presenterar dem 
som en tänkbar möjlighet, ingenting annat.

I detta sammanhang skriver Sanfrid Welin: ”En biskop fi ck 
vid högtidliga tillfällen  begagna korkåpa men en ordinarius 
endast mässhake. Detta förringade honom väsentligt i folkets 
ögon.”  

Mot detta reagerar Protestanten i Stenstorp. Han skriver:
”Om ´den gudsmannen´ Gustaf Vasa utfärdat något förbud 
för sina ordinarii, prelater, som motsvarade Norges quisling-
biskopar i nutiden, är undertecknad obekant. Ett är dock sä-
kert. Korkåpan var inget biskopsinsigne och kunde inte för-
höja prelatens värdighet. Under medeltiden uppträdde alltid 
biskopen i mässhake vid alla högtidliga tillfällen, då han cele-
brerade den hel. mässan. Vid andra förrättningar bar biskopen 
liksom alla övriga klerker korkåpa. Vid det mindre högtidliga 
tillfälle, då biskopen av Västerås Peder Sunnanväder och hans 
domprost mäster Knut av Gustav Vasa skymfl igen fördes till 
stupstocken i Stockholm hade hans höga nåde låtit iföra dem 
korkåpor.”

I en kort kommentar förklarar Sanfrid Welin att han inte är 
någon ”kännare av  det liturgiska dräktskicket genom tiderna 
och önskar inte yttra mig i den frågan”.

Hunnen så långt konstaterar läsaren att protestanten i Sten-
storp inte kan vara någon annan än kyrkoherden Fredrik 
Kjellander. Hans breda kunnighet på det liturgiska området 
och den ironi med vilken han omnämner felaktigheter av 
dem som han tycker borde ha vetat bättre pekar direkt på 
honom.

     Bengt Stolt

   

Kyrksamma hundar

Carl von Linné

Vår medlem, Överhovpredikant emeritus, Carl Henrik Mart-
ling berättar i boken Den kyrksamma hunden och andra märk-
ligheter i Ärkestiftet (1997) om Carl von Linnés hund Pompe 
(säkerligen uppkallad efter Karl XII:s hund) som medföljde 
honom vid kyrkbesök. Martling citerar vad zoologiprofes-
sorn Tycho Tullberg berättade om denne då Naturvetenskap-
liga studentsällskapet fi rade sekelminnet av Linnés död den 
10 januari 1878. Historien trycktes sedermera i Svenska Lin-
nésällskapets årsskrift 1919:

På tal om Linnés djur torde också förtjänas omtalas en 
liten historia om en av hans hundar. Den här ifrågava-
rande hunden var särdeles stor och Linné mycket tillgi-
ven. Han följde sin husbonde vart denne gick och även 
i kyrkan. Nu brukade Linné ofta gå i kyrkan, då han var 
ute på Hammarby, och på vägen dit vilade han alltid på 
en bestämd sten för att röka en pipa. Pipan gömdes se-
dan under en buske för att åter upptagas på hemvägen, 
och färden fortsattes till kyrkan. Därstädes stannade han 
vanligen en timma, men då han tyckte att prästen pre-
dikade alltför länge, gick han sin väg, naturligtvis åtföljd 
av hunden. Småningom vande sig hunden vid detta, och 
slutligen tog han sig före att, då Linné av en eller annan 
orsak ej besökte kyrkan, på egen hand begiva sig dit. Det 
lärer fl era gånger ha observerats, att hunden, även då han 
gick ensam, vilade vid samma sten, där hans husbonde 
plägade röka sin pipa, och då han kom till kyrkan, gick 
han mycket ordentligt och lade sig i Hammarbybänken. 

När det emellertid led mot den tid, då Linné plägade gå, 
steg hunden med framtassarna upp mot bänkkanten, hop-
pade med ett ”vov” ut och begav sig hem igen. Detta lärer 
inte hava hänt en utan många gånger. 
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Prästen tyckte inte just om denna kritik, men då han be-
klagade sig för Linné, svarade honom denne, skämtande, 
att han själv kunde se, att hans predikningar voro för långa, 
då till och med de oskäliga djuren gingo sin väg.

Danmarks kyrka

Kyrkan som Linné besökte var Danmarks som ligger strax 
utanför Uppsala. Han hade 1758 inköpt lantegendomarna 
Hammarby och Sävja för 80.000 daler. I kyrkan fanns längst 
fram två kyrkbänkar som tillhörde gårdarna. Om Linné tog 
aktiv del i församlingens liv vet vi inte men hans namn fi nns 
med i sockenstämmoprotokoll från 1771 och 1777. 

Carl von Linné var född 1707. Han var biologins store en-
cyklopedist, botanist, pedagog och mycket annat. Han blev 
även kunglig livläkare och fi ck som sådan titeln Arkiater. 
Linné avled den 22 januari 1778 och är begravd i Uppsala 
domkyrka.

Hammarby. Akvatintgravyr av Akrell 1820.

I Skara stifts historia fi nns också ett exempel på hur en präst 
tog med sig jycken till kyrkan. 1884 visiterade biskop A.F. 
Beckman Nårunga pastorat. Pastoratet hade stora bekymmer 
med den framväxande frikyrkligheten som intog en anti-
kyrklig hållning. Ett annat problem var församlingens kyrko-
herde. Anklagelserna mot denne var synnerligen graverande: 

han hade uppträtt berusad i tjänsten, brukade förkorta guds-
tjänsten så att den endast varade 35 minuter och brukade 
även medföra sin hund både inför altaret men även upp på 
predikstolen! Det måste ha varit en märklig syn med präst 
och hund vid altare och på predikstol. Frågan var vem som 
skällde mest på församlingen?

Efter visitationen blev kyrkoherden suspenderad, något 
som sedermera märkligt nog upphävdes av världslig domstol. 

Namnet på denne hundälskande kyrkoherde var Carl Ivar 
Lundqvister. Han var född i Skölvene 1821 och blev kyrko-
herde i Nårunga 1866. Där var han till 1885 då han avsattes. 
Han dog i Sala 1904. 

I Cederbom/Fribergs Herdaminne berättas följande om Lund-
qvister:

L. var rikt utrustad till kropp och själ, var lång och ståt-
lig, en ”majorstyp”, hade god begåvning för både studier 
och predikstolen, värdigt uppträdande, förbindlig och 
angenämt umgängessätt, var enkel och fl ärdfri med alla 
förutsättningar, som det syntes, att utföra en god präster-
lig gärning. Men allt detta förstördes av hans svaghet för 
starka drycker. Länge hade församlingen undseende med 
honom för familjens skull…
L. såg ingalunda ut som en förfallen man, då han miste 
förtroende och tjänst. Biskop Beckman yttrade också en-
skilt till assistenterna vid den visitation, som föregick av-
sättningen: ”Det är skada på en så grann karl.”
Efter avsättningen förde L. ett tadelfritt och tillbakadraget 
liv. Den fromma makan blev hans stöd, och barnen vår-
dade sig hjärtligt om föräldrarna. L. uppnådde hög ålder. 

Idag är det ju populärt här och var med gudstjänster där 
husdjuren tas med till kyrkan. Men som vi ser var både Linné 
och Lundqvister före sin tid! Redan KyrkoOrdningen 1571 
har noterat problemet med ”kyrkhundar” och skriver (s.37): 

Så bör och Klockaren haffua acht uppå, at hundar eller 
annat slijkt som i kyrkiona kan inkomma, icke gör ther 
buller eller oliwdh, så at hinder skeer i Tiderna. Och borde 
oss Christna icke elska thesse kyrkehundar (!)… Item för 
then slema art och otucht them fölier, at the ther snarast 
skemma och wäta, som bäst är tilpyntat, både widh Altare 
och annorstädz. 

Johnny Hagberg
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Här är den lund, där minnets blommor gro
Uppspirade på dödens rika säden
Därinne änglar stilla bo
Och vindens harpor susa mellan träden.
Där templet tronar på sin vigda grund
Lugnt lyftande, bland livets storm och vimmel
Sin spira upp, när stjärnan gör sin rund
När solen strålar emot högvälvd himmel
Den lundens skugga, ack jag längtar till
När Gud så vill.

Så skaldade poeten Wilhelm von Braun (1813–1860) efter 
ett besök på Råda kyrkogård vid Lidköping, en fortfarande 
mycket stämningsfull plats. Den idag ganska bortglömde ska-
paren av bl. a. ”Mors lilla Olle” besökte ofta Råda kyrkogård 
där hans ungdomskärlek, kusinen Ebba von Braun, ligger be-
gravd. Hon är odödliggjord som Hilma i Wilhelms kärleks-
dikter. Ebba bodde med sina föräldrar, majoren Carl Henrik 
von Braun och Vilhelmina Wennerstedt, på godset Björne-
gården längre norrut på Råda ås. Den unge kusin Wilhelm 
var där en trägen gäst. Men Ebba dog mycket ung 1843 och 
skall ha begravts under en namnlös vård. I hembygdslitteratu-
ren har den inskriptionslösa marmorvården norr om de von 
Braunska gravarna vid kyrkans kor ansetts vara Ebbas grav. 

Men i samband med gravstensinventering under förra året 
så visade sig detta inte stämma. I det gamla sockenmagasinet 
förvaras nämligen den sten med inskription som egentligen 
hör samman med den idag namnlösa vården, det är rätt mått 
och samma stenmaterial. Denna vård är i sig rätt originell, 
den är sannolikt huggen för hand och har getts formen av en 
gravvård från antiken. På sockeln är en inhuggen lyra med 
korsade palmkvistar, på krönet en passare, allt en gång säkert 
förgyllt, men nu bara synligt i släpljus. Vården ser ganska satt 
ut, men det är just för att mittpartiet står undanställt. Detta 
ger besked om vem som vilar i denna grav och varför den har 
en så ovanlig dekor: 

Den felande stenen i sockenmagasinet.

VID SIDAN AF EN ÄLSKAD MODER
HVILAR HÄR
CARL GABRIEL MELLBIN
KONUNGENS TROTJENARE
COMMISSIONS-LANDTMÄTARE
OCH JUSTERARE
FÖDD D. 11 FEBR. 1809
DÖD D. 30 MARS 1858.
RÄTTSKAFFENS OCH DUGLIG
SOM EMBETSMAN
VAR HAN OCH EN ÖM SON
KÄRLEKSFULL BRODER
OCH [TRO]FAST VÄN.
ÄRAD OCH VÄRDERAD I LI[FVET]
SAKNAD EFTER DÖDEN.
HAN HAR FÖRTJENAT DENNA GÄRD
AF EN TACKSAM SYSKONKÄRLEK.

Om en försvunnen grav på Råda kyrkogård

Wilhelm von Braun hade en särskild relation till Råda kyrkogård.

Den namnlösa marmorvården på Råda kyrkogård.
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Den idag väl sorgliga hängasken kanske markerar Ebba von 
Brauns grav? 

Visst vore det av värde att gravvården kunde återställas i sitt 
ursprungliga skick. Men var befi nner sig då Ebba von Brauns 
grav? Det fi nns inte längre någon gravsten som kan knytas 
till henne. Men vid foten av brodern, kapten Carl Wilhelm 
Baltzar von Brauns gravhäll står ett idag nästintill dött så kallat 
sorgeträd, en hängask, på 1800-talet ett omtyckt och stäm-
ningsskapande träd som gärna planterades vid gravar. Kan det 
vara så att sorgeträdet planterats vid huvudändan på Ebba von 
Brauns grav? Vi kan förstås inte veta med säkerhet, men det är 
en vacker tanke att föreställa sig Wilhelm von Braun en gång 
svårmodigt diktande på denna plats. 

Robin Gullbrandsson

Mellan liljan och sjöbladet 2:1
 
2008 utkom professor Bo Theutenbergs bok Mellan liljan 
och sjöbladet 1:1 som är en genealogisk/ historisk utredning 
över Västergötlands gamla släkter. Bokens utgångspunkt är 
Gärdhems gamla kyrkoruin där på en liljesten avbildas en 
magnifi k lilja. Denna heraldiska lilja tillsammans med det he-
raldiska sjöbladet är gemensamma nämnare för många av de 
urgamla västgötska familjerna och ättevapen gör att man kan 
binda samman dem historiskt. På så sätt kan sammanhang och 
relationer spåras och utblickar ske över det medeltida Sverige 
men också internationellt. Boken ger intressanta inblickar i 
de gamla släkternas och klanernas betydelse och infl ytande 
och utgör på ett levande sätt såväl svensk profanhistoria som 
katolsk medeltida kyrkohistoria, där Västergötlands äldre his-
toria och personhistoria står i centrum. Del 1:1 omfattar 790 
sidor.  

 2009 utkom Mellan liljan och sjöbladet 1:2 som innehåller 
källor, bilagor och register till del 1:1 och omfattar 512 si-
dor. De båda delarna utgör en betydande kunskapskälla kring 
Västergötlands äldre historia och har rönt uppmärksamhet 
vida omkring. Båda delarna är sedan länge slutsålda.

Inför Bo Theutenbergs 75-årsdag den 14 maj 2017 avser 
Skara stiftshistoriska sällskap att utge Mellan liljan och sjöbla-
det 2:1 som är en genomgång av de historiska skeendena i 
Västergötland från allra äldsta tid och fram till den tidsepok 
som delarna 1:1 och 1:2 behandlar, alltså även den tidiga 
kristningstiden fram till 1100-talet. Till hjälp för detta tas ut-
gångspunkt i arkeologi, sagor och sägner, historiska krönikor 
och urkunder, nordiska- och internationella utblickar samt 
författarens tes om att kunna sammanbinda historiska skeen-
den genom de olika betydelsefulla släkterna och ätterna som 
(personhistoriskt, heraldiskt, kyrkligt och jord/makt-mässigt) 
styrde i de gamla landskapen. En del 2:2 är planerad.

 Boken omfattar 512 s och är rikt illustrerad och är slut-
resultatet av en mer än 40-årig forskning. Presentation sker i 
samband med sällskapets årsmöte i Varnhem den 22 april där 
också Bo Theutenberg medverkar med föredrag.

Theutenberg är född 1942 i Trollhättan och professor em. 
i juridik vid Stockholms universitet, folkrättssakkunnig vid 
UD 1976-1987 och ambassadör från 1982. 

Skara stiftshistoriska sällskap har utgivit ett fl ertal av hans 
böcker.
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