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Den 28 juni 2017 upphöjdes biskop Anders Arborelius till 
kardinal vilket är det näst högsta ämbetet inom den romersk-
katolska kyrkan. Kardinalernas främsta uppgift är att välja 
påve.   Arborelius är den förste svensk som blivit kardinal. Som 
kardinal kan man också själv bli vald till påve. Det är teore-
tiskt möjligt att välja en icke-kardinal till påve men senast det 
skedde var 1378. 

En kardinal står också till påvens förfogande, antingen som 
en del av kollegiet som kan sammankallas för att rådfrågas i 
viktiga frågor, eller som innehavare av ett ämbete för att bistå 
påven i hans ämbete. De allra fl esta kardinalerna är dock är-
kebiskopar eller biskopar med ett eget stift, spridda över hela 
världen. Dessa fortsätter som herdar för det egna stiftet, men 
kan kallas till Rom för möten med påven eller delar av kurian.

Arborelius titelkyrka i Rom är Santa Maria degli Angeli e dei 
Martiri och helgad åt Jungfru Maria. Kyrkan är inkorporerad i 
kejsaren Diocletianus termer och är från 1500-talet. 

Kardinalsvapnet är utfört (och ursprungligen komponerat 
1998) av Sällskapets medlem Davor Zovko. Kardinalens färg 
är röd och till hatten hör 30 tofsar (för biskop grön hatt med 
12 tofsar). Skölden är kluven och har stiftet vapen: S:t Eriks 
krona och svärd samt biskopens personliga vapen.

I fält av guld en grön ek stående på ett rött treberg belagt med en 
sexuddig stjärna av guld, allt åtföljt i sköldhuvudet av två gröna 
sexuddiga stjärnor.

Symbolerna pekar på Marias stjärna – Stella Maria – och 
karmeliterordens vapen. 

Valspråket IN LAUDEM GLORIAE betyder [Gud] till 
pris och ära 

Ett större träsnitt av kardinalsvapnet fi nns i Stockholms ka-
tolska domkyrka och är skuret av Thorleif Aiff, Tibro, efter 
förlaga av Davor Zovko.

IN LAUDEM GLORIAE
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I Stiftshistoriska sällskapets Medlemsblad 2017:2 fi nns en 
intressant och upplysande artikel av Maria Vretemark, i 
synnerhet för oss som lever ute i förskingringen och inte på 
andra sätt känner till allt som sker i Västergötland från lokal 
horisont. Både innehållet i artikeln och bilderna stimulerar 
onekligen till ett besök i den nyligen invigda anläggningen 
och även till några kommentarer och frågor, som kanske kan 
vara av intresse för läsarna av Medlemsbladet.

Av texten framgår att en stenkyrka, som blev 15 meter lång, 
började byggas före 1050, vilket är minst sagt mycket tidigt 
för svenska förhållanden; några motsvarande exempel kan än 
så länge inte uppvisas. Vad man gärna skulle vilja veta lite 
mer om, är vad dateringarna bygger på, och när stenkyrkan 
som helhet kan tänkas ha stått färdig, särskilt som den enligt 
texten lite längre fram anses ha upphört att användas som 
kyrka under 1100-talet. När då under 1100-talet? Och vilken 
betydelse tänker man sig att klostret, som anlades vid mitten 
av 1100-talet, har haft för stenkyrkans fortsatta öden? Om 
någon?

Det är emellertid särskilt en mening i Vretemarks text som 
föranleder några refl exioner, och det gäller den omtalade 
altarskivan. Det heter om den, att den återfanns trasig i 
koret i tre delar, och så fortsätter texten: ”Förmodligen har 
man medvetet slagit sönder altarstenen då kyrkan avvigdes 
på 1100-talet för att inte denna heliga sten skulle kunna 
missbrukas.” Som redan påpekats framgår det inte i artikeln när 
under 1100-talet denna ”avvigning” har tänkts äga rum, och 
inte heller hur gammal altarskivan tänks vara. Hur som helst 
är det relevant att fråga sig hur det faktiskt gick till när man 
upphörde med att använda en stenkyrka under medeltiden 
i Sverige men svårt att få något svar. Hur ofta det skedde är 
inte möjligt att avgöra i vår tid, och så vitt jag vet har inget 
försök gjorts att sammanhållet registrera och peka ut sådana 
platser där detta faktiskt måste ha inträffat. Men skedde det på 
något ceremoniellt sätt? Vretemarks formulering implicerar 
att så var fallet – det handlade om en ”avvigning”, något 
slags liturgi, antar jag att hon menar. Problemet är att någon 
rit i de liturgiska böckerna för vad som rimligen skulle ha 
kallats deconsecratio inte är känd, alltså i motsats den consecratio 
som skedde när en kyrka togs i bruk. Detta tyder på att man 
faktiskt inte gjorde något alls i rituellt hänseende och att 
någon ”avvigning” därför aldrig har ägt rum. 

Däremot vet vi att en kyrkas vigning som helhet 
kunde gå förlorad, liksom även ett enskilt altares, 
något som betecknades med termen exsecratio. 
Om så skedde föreskrevs i kyrkorätten att en 
”vigning på nytt” (iterum consecratio) skulle företas 
i båda fallen, men då var det fråga om att kyrkan 
(respektive altaret) skulle fortsätta att brukas, 
inte att den för alltid skulle upphöra att fylla sin 
funktion som kyrka. 

Hur som helst låter det ju väldigt dramatiskt 
att man, när man tog kyrkan i Varnhem ur bruk, 
skulle ha slagit sönder altarskivan för att den inte 
skulle missbrukas. Jag gissar att Maria V. med 
”missbrukas” menar att den skulle kunna komma 
att användas i profana sammanhang. Men är det 

inte troligare att man, om altarskivan då varit helt intakt, skulle 
ha avstått från att slå sönder en så värdefull sten, som inte var 
helt lätt att tillverka, och i stället brukat den i en annan kyrka? 
Antalet altaren i en kyrka var ofta eller nästan alltid fl era än 
ett och kunde ibland vara riktigt stort; det utökades dessutom 
många gånger genom tillkomsten av nya altarstiftelser. Det 
förefaller därför sannolikt att man gärna tagit emot altarskivan 
någon annanstans, särskilt som byggandet av stenkyrkor var 
påfallande stort i Västergötland under 1100-talet.

En kyrkas vigning kunde gå förlorad av en rad anledningar. 
Det är ganska självklart att så ansågs ha skett, när den hade 
förstörts i yttre mening och därmed blivit faktiskt obrukbar. 
Som orsak nämns i de medeltida källorna i synnerhet brand 
men också att den av andra skäl hade kollapsat helt eller till 
stora delar. Det kunde emellertid även ske på grund av att 
någon sådan handling begicks i kyrkan som betraktades som 
brottslig generellt sett eller som ansågs moraliskt förkastlig i 
just den helgade byggnaden och oförenlig med rummet men 
inte annars. I det första fallet exempelvis mord, i det andra 
fallet sexuellt umgänge. Som en konsekvens ansågs då kyrkan 
ha blivit ”avhelgad” eller ”oren”. 

I sammanhanget är det också relevant att peka på andra 
materiella förändringar som kunde få samma resultat, och 
det är här altarskivan kommer in i bilden. Förlust av altarets 
vigning inträdde enligt såväl äldre som yngre Västgötalagen 
om altarstenen, det vill säga den skiva som låg ovanpå altarets 
”kropp” hade ”blivit lös”, och därvidlag skulle endast altaret 
vigas om. Enligt Skånska kyrkorätten gällde detta också om 
altarets hörn bröts av. Och där verkar det som att hela kyrkan 
i så fall skulle vigas på nytt. 

Så bland Medlemsbladets läsare kanske det kan fi nnas 
ytterligare synpunkter på och intresse för följande: Vilka är 
fyndomständigheterna för altarskivan i Varnhem? Varför blev 
den kvar i den före detta kyrkan? Varför är den trasig? Och 
när inträffade förstörelsen? Kan denna ha skett av andra skäl 
än att man faktiskt bokstavligen slog sönder den? Och är i så 
fall detta orsaken till att den ännu fi nns kvar?

Bertil Nilsson
Professor em., Lund

 

”Avvigning” i Varnhem eller att ta en kyrka ur bruk
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Ingmar Milveden (1920-2007. Begravd på Hemsjö kyrko-
gård.) var tonsättare och musikforskare. Han debuterade 1942 
med ”Serenad för stråkorkester” och har utgivit instrumen-
talverk, körmusik, kyrkoopera, sånger, scenmusik och jubi-
leumsmusik, bl.a. Kantat vid Uppsala universitets 500-årsju-
bileum (1977). Han är representerad i 1986 års svenska psalm-
bok och i katolska koralboken 1988. Milveden disputerade i 
musikvetenskap i Uppsala 1972 och tjänstgjorde som docent 
och tf professor vid Uppsala universitet. Han var ledamot av 
bl.a. Musikaliska Akademien och Kungl. Vetenskapssamhället 
i Uppsala.

Huvudtesen i Milvedens forskning (Neue Funde zur Bry-
nolphus-Kritik 1972) är att de fyra rimoffi cier, eller hystorior, 
som tillskrivits biskop Brynolf Algotsson (1278-1317) i själva 
verket inte är skrivna av denne. Attribueringen framlades vid 
Brynolfs kanonisationsprocess 1417 och avsåg liturgi för den 
helige Eskil, den saliga Elin, Jungfru Maria samt en törntaggs-
gåva till biskop Brynolf år 1304. I den efterföljande debatten 
har invändningar framförts mot Milvedens utnyttjande av s.k. 
akrostika, dvs. att de första bokstäverna i vissa rader utläses 
som ett författarnamn. Enligt min mening har diskussionen 
om akrostika kommit att skymma sikten för Milvedens öv-
riga argument, som därför skall sammanfattas här. Med un-
dantag av transkriberingen av Notule Brynolphi (se nedan) har 
jag inte själv deltagit i forskningen utan endast refererat och 
kommenterat (Lagerberg 2016). 

Ingmar Milvedens forskning

Milvedens argument avser: 1. Vatikanens inställning. 2. Berät-
tande källor som inte kan tillskrivas historisk giltighet. 
3. Innehållslig analys. 4. Handskriftsbelägg. 

Vatikanens inställning. 
Eskilshystorian förekommer i processhandlingarna 1417 men 
nämns inte i den festhystoria som författades inför Brynolfs 
saligförklaring 1492. Skälet torde enligt Milveden vara att 
Eskil uteslutits vid en kyrklig äkthetsprövning under mel-
lantiden.  
 
Icke historiska källor. 
Med hänvisning till vissa källors otillförlitlighet omvärderar 
Milveden Eskils och Elins tillkomsthistoria. Den berättelse 
som säger att Strängnäsbiskopen Isar (1292-1308) skulle ha 
bett sin gode vän biskop Brynolf att författa en hystoria till 
Södermanlands skyddshelgon Eskil fi nner Milveden inte 
trovärdig. Varför skulle Brynolf ha skrivit för ett annat stifts 
skyddshelgon? Långt mer sannolikt är att Eskilstexten har in-
vandrat från Strängnäs till Skara. 

Traditionen säger vidare att Elinshystorian skrevs år 1288. 
Detta är året för Brynolfs konfl ikt med kung Magnus Ladulås 
och fl ykt till Alvastra kloster. Enligt legenden skulle Elinshys-
torian ha tillkommit tack vare ett löfte av biskop Brynolf att 
författa en sådan om han blev räddad ur sjönöd på sin hem-
väg över Vättern. Vid processen nämner fl era vittnen Brynolfs 
konfl ikt med kungen (dock inte årtalet), men ingen nämner 
sjöäventyret utom biskopen Brynolf II, som säger sig ha hört 
om detta av sin farmor och den förre Skarabiskopen Nils, 
även om han inte tydligt minns när eller var. Milveden fi nner 
detta vara legendmaterial som uppvisar likheter med legen-
den om Thomas Beckets fl ykt undan kung Henrik II. Årtalet 
bedöms inte som historiskt giltigt. Som Elins upphovsman 
anger Milveden Skarabiskopen Petrus av Husaby, verksam 
1322-1336. Här åberopas visserligen ett utförligt akrostikon 
(omarbetat av Milveden 2006), men detta är alltså inte det 
enda skälet. 

Innehållslig analys. 
Eskil har enligt Milveden tjänat som textlig och musikalisk 
förebild för Elin. Elin är alltså yngre. En jämförelse mellan 
Eskils Benedictusantifon och Elins andra Magnifi catantifon 
ger vid handen att Eskils antifontext är mer ”psalmnära” och 
mer ändamålsenligt genomförd än Elins. Vissa formuleringar 
går igen i båda antifonerna: patrie lucerna, devios guberna, nos 
duc ad superna, eterna. För Eskils prioritet talar att tre av orden 
(lucerna, superna, eterna) också uppträder i en tidig ”urversion” 
av Eskilshystorian (Milveden 1972, s. 21, Lagerberg 2016, s. 
77-79, fi g. 5 och 6). 

Mariahystorian Stella Maria har enligt Milveden dansk och 
franciskansk proveniens. För Danmark talar att ett av Stella 
Marias äldsta handskriftsbelägg, Liber scole virginis med pro-
veniens Lund (1300-tal, utgiven 2003 av Bohlin m.fl .) ge-
nomgående har goda läsarter, medan det svenska fragmentet 
BR 349 har många förvanskade textställen. I valet mellan 
varianterna culmen och lumen uppvisar danska källor det re-

Privatbild av Milveden tagen i samband med en doktorspromotion
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toriskt mer värdefulla culmen. Franciskanska infl ytanden hos 
Stella Maria fi nner Milveden i psalmserier, matutinlektier och 
responsorier. 

Handskriftsbelägg. 
Eskilskulten med hystorian infördes i Skara stift under 
1300-talets första decennier. Att Elin kan ha tillkommit se-
nare stöds av en hos Riksarkivet förvarad del av ett Skaraka-
lendarium från slutet av 1200-talet: MPO, fr 25981. Vid den 
31 juli ses ett tillägg om martyren Elin, Elene martyris. Tilläg-
get kan av skrivsättet att döma dateras till omkring mitten av 
1300-talet (Milveden 1972, s. 16-17, Lagerberg 2016,fi g. 4, 
tyvärr ganska svårläst).  

Stella Maria: År 1996 konstaterar Milveden att han nu har 
kunnat förstärka sin ursprungliga hypotes om franciskanskt 
infl ytande, där han tidigare främst varit hänvisad till ”psalmse-
rier, symbolik, metaforik” (s. 200). Två nyare handskriftsfynd 
visar nämligen att Stella Maria har sjungits vid Conceptio-fes-
ten (Marie avlelse den 8 december), som tillhör franciskansk 
spiritualitet. 

Törntaggshystorian: Man har diskuterat vilken sekvens som 
är hystorians egen, Diadema (med slutstrofen Supplicamus, Jesu 
bone) eller Synagoga? Diadema kan inte längre komma i fråga 
sedan Milveden påträffat den i den dominikanska handskrif-
ten Cod. XIV L 3, fol. 155r ff., en sannolikt fransk källa, ned-
skriven 1254-1259 (Milveden 1972, s. 45-47, bild s. 46).  

I övrigt argumenterar Milveden för dansk och franciskansk 
proveniens hos Törntaggshystorian. I handskriften C 463, ett 
Strängnäsbreviarium som senare anpassats för Linköpings-
bruk och som använts vid det franciskanskt styrda Capella re-
gia i Stockholm, förekommer en läsning om hur den franske 
kungen Filip år 1288 skänkt en törntagg till kung Magnus 
Ladulås. Texten visar tydliga överensstämmelser med Törn-
taggshystorians första läsning om en liknande gåva till biskop 
Brynolf, även om tid, plats och aktörer skiljer sig åt. I samma 
handskrift fi nner vi under rasur inledningen till Törntaggs-
hystorians egenhymn Laudemus regem (Milveden 2004, s. 129-
130, fi g. 1, Lagerberg 2016, s. 112-115, fi g. 9 samt lektietexten 
fi g. 8 och 10). 

Ytterligare ett belägg, ett breviariefragment från sent 1200- 
eller tidigt 1300-tal, har påträffats av Milveden i det danska 
Rigsarkivet (BR: 30, Milveden 1972, s. 49-50, 2004, s. 132-
135, fi g. 3-5 och Tablå 1). Innehållet överensstämmer till stora 
delar med Skarahystorian och visar ett stycke ur egenhymnen 
Laudemus regem, avsnitt ur första nokturnen samt andra nok-
turnens rubrik. Hystorian har tre nokturner och bedöms vara 
skriven för påsktiden. Genom en argumentation i fl era steg 
visar Milveden att proveniensen är dansk och franciskansk 
(Lund-Halmstad; tre nokturner i påsktiden utesluter svensk/
fi nsk, norsk och dominikansk miljö). 

Törntaggshystorian har enligt Milveden traderats inom 
franciskanernas egen orden. När ett vittne vid processen 
berättar att Skarakyrkan och franciskanerna sjunger samma 
törntaggshystoria på samma dag, är det domkyrkan som har 
övertagit hystorian av franciskanerna, inte tvärtom.

Vid sin bortgång ansåg Milveden att han hade framlagt allt 
han ville säga i attributionsfrågan, dock med undantag av de 
s.k. Notule Brynolfi , liturgiska statuter för Skara stift. Milveden 
hade påbörjat en parallellutgåva av statuternas dominikanska 

1200-talsförlagor jämsides med Notule Brynolfi  i två versioner. 
Arbetet har avslutats av mig och ingår som kap. 14 i Lager-
berg 2016. Handskrifternas proveniens och utseende framgår 
av fi g. 12-14, Lagerberg 2016.  

Milvedens avsikt har inte varit att detronisera biskop Bry-
nolf. Hans ursprungliga plan för doktorsavhandlingen var att 
edera och trycka hystoriorna. Han har själv i ett par brev 
skrivit om varför den ursprungliga planen måste överges:  

Jag hade hittat så mycket i Brynolfsmaterierna, så mycket som stod 
klart i strid mot den vedertagna attribueringen. 

Det vetenskapliga sanningskravet gjorde det omöjligt att hålla fast 
vid och cementera den gamla ”Autortradition Brynolphus” från för-
hörsprotokollen 1417. Jag väntade hellre några år och lät sedermera 
doktorsdissertationen gälla främst diskrepansen mellan de konkreta 
handskriftsfynden och den etablerade och accepterade traditionen. 

Dagmar Lagerberg
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Bertil Rehnberg 1917-2017

Docenten, teol dr Bertil Rehnberg, Göteborg, avled en 
knapp månad efter sin 100-årsdag. Han var kyrkoherdeson 
från Morlanda på Orust, student vid Göteborgs latinläroverk 
och förlade sina studier först till Uppsala 1936 och från 1942 
i Lund. Samtidigt var han läroverkslärare på fl era orter, dis-
puterade 1966 i Uppsala på avhandlingen ”Prästeståndet och 
religionsdebatten 1786-1800” och var från 1966 docent i 
kyrkohistoria. Sin sluttjänst hade han som lektor vid Malmö 
latinskola och bosatte sig sedan i Göteborg, där han var en 
trägen gäst på Landsarkivet. Han utgav släktböcker för släkten 
Rehnberg och mödernesläkten Sanne. Hans forskargärning 
präglades av stor lärdom och samvetsgrannhet. Som kusinson 
till Skarabiskopen Gustaf Ljunggren kände han stark samhö-
righet med Skara stift och var vårt sällskaps äldste medlem.

                                                  Bengt O. T. Sjögren
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Fram till 1975 kunde en lärare eller präst, för att nu nämna 
några yrkesgrupper, förlänas en statlig orden som ett offent-
ligt tack och erkänsla för sin tjänst. Offi ciellt var det Kon-
ungen, som är alla ordnars Stormästare, som förlänade Nord-
stjärneorden eller Vasaorden. Den tredje orden, Svärdsorden, 
gavs endast till militärer. De fl esta mottagare såg det som ett 
stort nådevedermäle. Några avstod av principiella skäl. Ibland 
kunde den vackra orden brukas till annat än den var tänkt 
för. Det berättas om en lektorsfamilj, i ett sydligare landskap, 
där fadern varje jul satte Nordstjärnan i grantoppen. Bättre 
julstjärna kan väl inte tänkas?

Här lite fakta kring dessa ordnar tagna från Hovets hemsida 
om Nordstjärneorden.

Nordstjärneorden var före år 1975 avsedd som belöning 
för svenska och utländska ”medborgerliga förtjänster, för 
ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vitt-
ra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga 
inrättningar”. Orden bars ursprungligen i ett svart band. 
Tecknet bär ordens devis ”Nescit occasum” (Den vet inte 
av någon nedgång). Graderna är: kommendör med stora 
korset, kommendör, riddare av 1:a klass och riddare (leda-
mot). Till orden hör en medalj, ”Nordstjärnemedaljen”, i 
guld av 8:e storleken.

Sveriges riksdag beslutade 1974 att avskaffa de kungliga ord-
narna som statligt belöningssystem och detta år var också 
det sista som någon orden utdelades. I och med ”reformen” 
upphörde utdelningen av ordnar till svenska medborgare helt 
(med undantag av Carl XIII:s Orden som fortfarande utdelas 
till framstående svenska frimurare och som är den enda of-
fi ciella orden som blev kvar efter 1974!). 

I Skara stift fi nns idag endast en präst kvar i livet som motta-
git Nordstjärneorden. Det är förre kyrkoherden i Lidköping, 
prosten och Teol. Jubeldoktorn, Bengt Wahlström, Lidköping. 
Han är född den 7 juli 1924 och var vid mottagandet 50 år. 
Fotot i denna artikel av Bengt är från den 12 juli 2017, 94 år 
gammal. Vid mitt besök denna dag kom samtalet att handla 
om klassiska grekiska författare, arkeologiska utgrävningar i 

Den siste bäraren av Nordstjärneorden bland prästerna i Skara stift

Uppland och deckarlitteratur! Bengt Wahlström är en mycket 
lärd och mångfasetterad person med klassisk bildning. Stän-
digt vaken för att lära mer. Travarna med böcker – lästa och 
ännu olästa – fi nns överallt i huset.

För att gå till den senast utgivna matrikeln för Skara stift, 
Biografi sk Matrikel över Skara stifts prästerskap 1985, så upptas 
i denna samtliga präster som tjänstgjort mellan 1970-1985. 
Av dessa är det 11 som förtecknas för innehav av Vasaorden 
medan 98 har erhållit Nordstjärnan. 

Ordensutnämningarna var en viktig händelse i det offent-
liga samhället förr, liksom för mottagarna. Många beklagar 
avskaffandet av detta statliga belöningssystem. Det var sam-
tidigt en god affär för staten då mottagarna fi ck lösa ut sin 
orden. När de avled skulle den sändas tillbaka utan ersättning! 
”Nordstjärnan eller Vasen” gav säkert många en glädje i mot-
tagandet av detta Kungliga vedermäle. Å andra sidan var det 
många dugliga som inte fi ck dessa utmärkelser på grund av 
för få tjänsteår eller att ingen föreslog dem till mottagande. 

I dag har i viss mån Kungliga Patriotiska Sällskapet överta-
git Nordstjärnans och Vasaordens uppgift och funktion. Detta 
Kungliga Sällskap utdelar förtjänstmedaljer för utförd tjänst. 
Ett kyrkoråd kan exempelvis söka denna medalj för en med-
arbetare i församlingen. Kravet är att anställningen skall ha 
varat i 15 eller 20 år. Beroende på antal år tilldelas olika va-
lörer av medaljen.                                                                                                            

Johnny Hagberg
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Katolikernas lilla katekes

I Stockholm utgavs under konung Johan III:s tid en katolsk 
katekes på svenska, tryckt 1579 eller i början av 1580, förfat-
tad av jesuiten Petrus Canisius (1521-1597), en av 1500-talets 
mest betydande katolska lärare och predikanter. Canisius var 
en mycket framgångsrik författare av katekeser och de spreds 
över hela världen. Den svenska katekesen hade sannolikt 
översatts av den norsk-svenske jesuiten Laurentius Norvegus, 
även kallad Klosterlasse.

Originaltrycket fi nns bevarat endast i ett exemplar i Hel-
singfors universitetsbibliotek. Den utgavs 1921 i en begränsad 
och idag sällsynt faksimilutgåva. 

Skara stiftshistoriska sällskap utger nu katekesen – Katoliker-
nas lilla katekes – med inledning, kommentarer, i faksimil och 
med modern översättning.

Den senmedeltida katolska katekestraditionen är den käl-
la som såväl Luther som Canisius hämtar sitt upplägg ifrån. 
Luthers lilla katekes kom på svenska 1567. Intressant är också 
att båda traditionerna (den katolska och lutherska katekestra-
ditionen) är relativt fria från polemiska utvikningar. 

Ur historisk och kyrkohistorisk synpunkt är det alltså vär-
defullt att också moderna läsare får tillgång till sådant material 
som en äldre, mer polemisk tid, sökte tysta ned. 

Teol. och fi l. kand. Margareta Murray-Nyman har arbetat 
med att förmedla texten från det tryckta originalet. Teol. dr, 
jesuitpater Fredrik Heiding vid Newmaninstitutet i Uppsala 
har skrivit inledning och kommentarer till utgåvan. Professor 
em. Anders Piltz har sammanställt ett avsnitt med Ordförkla-
ringar.

Johnny Hagberg är redaktör för utgåvan (nr 89 i skriftserien) 
som omfattar 208 s., bunden i hårdpärm och rikt illustrerad. 
Pris 175 kr och kan beställas genom redaktören: 
0510-48 52 15 eller e-post jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Mellan liljan och sjöbladet 2:1

2008 utkom Mellan liljan och sjöbladet 1:1, en genealogisk/ 
historisk utredning över Västergötlands gamla släkter. 2009 
utgavs register, källförteckning, kartor och släkttabeller i en 
särskild volym, 1:2

Utgångspunkten i Mellan liljan och sjöbladet är Gärdhems 
gamla kyrkoruin där på en liljesten avbildas en magnifi k lilja. 
Denna heraldiska lilja tillsammans med det heraldiska sjö-
bladet är gemensamma nämnare för många av de urgamla 
västgötska ätterna och deras vapen. Det gör också att det går 
att binda samman dessa historiskt. På så sätt kan sammanhang 
och relationer spåras och utblickar ske över det medeltida 
Sverige men också internationellt. Theutenbergs forskning 
ger intressanta inblickar i de gamla släkternas och klanernas 
betydelse och infl ytande och utgör på ett levande sätt såväl 
svensk profanhistoria som medeltida kyrkohistoria. 

Denna utgåva - Mellan liljan och sjöbladet 2:1 - är en ge-
nomgång av de historiska skeendena i Västergötland från 
allra äldsta tid, fram till 1100-talet. Utgångspunkten sker i ar-
keologi, sagor och sägner, historiska krönikor och urkunder, 
nordiska och internationella utblickar samt författarens tes 
om att kunna sammanbinda historiska skeenden genom de 
olika betydelsefulla släkterna och ätterna som (personhisto-
riskt, heraldiskt, kyrkligt och jord/makt-mässigt) styrde i de 
gamla landskapen. 

Utgåvan är resultatet av en mer än 40-årig forskning där 
trakterna kring Halle- och Hunneberg har varit centrum. En 
volym 2:2 kommer senare att publiceras. 

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

Han har i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie utgivit 
ett fl ertal böcker.

Boken omfattar 448 s. och är bunden i hårdband. Den är 
mycket rikt illustrerad och med sex genealogiska tabeller. 
Pris 250 kr. 
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Hur det var med Sankta Helena vet vi ju, att hon mördades 
på väg till Götene kyrkas invigning och att hon under 
medeltiden blev hela Västergötlands mest populära helgon. Vi 
vet att hon ligger begravd i Skövde kyrka och att det i trakten 
fortfarande fi nns källor som knyts till henne. 

Eller hur var det? Det fi nns tydligen fl er som gör anspråk 
på Helena. Det får man klart för sig genom en artikel i 
Kullens Hembygdsförenings årsskrift 2017. Där skriver Liv 
Appel, Sören Frandsen och Erik A. Jarrum, som är knutna till 
Gilleleje Museum på Själland, om legender omkring Helena, 
Arild och Thora. De tre är ”kusthelgon” som kan sägas binda 
samman platser i Skåne och på Själland. Vad säger de om 
Sankta Helena?

De hänvisar bland annat till vetenskapsmannen Ole Worm, 
som är den förste som vid mitten av 1600-talet tecknar ner 
berättelser som funnits i århundraden. Han kände väl till den 
västgötska versionen, men också att det fanns en dansk. I 
Danmark berättade man nämligen om ett skepp som hade 
förlist i hård storm, alternativt att skånska rövare dräpt en 
ung kvinna och kastat hennes kropp i havet. Hur som helst 
hade en kvinnokropp fl utit i land nära Tisvilde och legat i 
vattenbrynet på en stor sten. Folket hade lagt henne på en 
bår för att bära henne till kyrkan. Då öppnade sig en klyfta i 
strandslänten och en källa sprang fram. På väg med häst och 
vagn och kistan vägrade hästarna plötsligt att gå vidare. De 
rörde sig inte ur fl äcken. Då tog man och begravde kvinnan 
där hästarna vägrat att fortsätta. En alternativ berättelse 
säger att bärarna svor och domderade, vilket fi ck båren med 
kvinnan att av sig själv sjunka ner i jorden.  Kvinnan var/blev 
Helena och båda platserna, källan och graven, blev platser för 

Helena-kulten i Danmark
Katolska kyrkan hade intresse av att både sprida Helena-

kulten, lokala helgon är bra, och att få de båda berättelserna 
och gå ihop. Man började då berätta om en grupp munkar från 
cistercienserklostret i Varnhem som varit på väg till Asserbo 
och Tibirke. De hade haft med sig en relik av Sankta Helena, 
kanske hennes berömda fi nger tror artikelförfattarna, och 
när de mitt i natten gick i land på stranden just vid Tisvilde 
sprang en källa fram. Man ville alltså få kvinnokroppen till att 
ha varit en relikkapsel och danska Helena att vara identisk 
med svenska.

Hur som helst var det hela långt fram i protestantisk tid 
en lönsam affär både för kyrkan och för ortens handel. Visst 
försökte man att stävja de mest frapperande folkliga sederna 
som att stänka vatten över axeln, men det sattes inget förbud. 
Av mynt som man funnit vid utgrävningar så sent som 2012 
kommer många från 16-1700-talen, liksom rester av keramik 
och kryckor. Bland mynten fi nns även svenska. 

Tre heliga platser gällde. Två av dem fi nns kvar. Stenen där 
kroppen fl öt iland ligger idag på grund av erosionen ute i 
havet, men den sägs till och med på 1600-talet haft spår av 
hennes lår, händer och fötter. Och ”streck där hennes hår 
låg”! 

Gravkapellet kunde lokaliseras genom utgrävningar på 
1920-talet. De gamla berättelserna säger att pilgrimerna 
först vallfärdade till källan och tvättade sig med och drack av 
vattnet. Sedan gick man till kapellet och stannade bedjande 
över natt där. Kapellet är från 1400-talet, men själva platsen 
alltså äldre. Reformationen innebar att kapellet revs.

Källan bestod av två kar, det ena med tak så att inte regnvatten 
blandades i det heliga vattnet. 1600-talet tycks ha varit en 
glansperiod för källan, märkligt nog. Kung Christian IV var 
en hängiven vattendrickare och lät bygga ett hus i Tisvilde 
för att ha nära till drycken. Den lokale prästen intygar 1646 
att människor blivit helbrägda och räknar upp deras namn. 
Idag är källan hotad av havet som kommer allt nämre.

Författarna menar att kungens entusiasm, prästernas 
intygande och strömmarna av pilgrimer, som fortsatte ända 
fram på 1800-talet, gjorde att den danska versionen av Helena-
legenden här kom att ersätta den svenska mer och mer. Det 
kan inte anses som konstigt. Man kan alltså idag i Tisvilde 
besöka Helenas källa och grav, helst ska det ske mellan Sankt 
Hans, 23 Juni och sista söndagen i augusti, enligt sägnen. 
Författarna hänvisar för mer läsning till Gilleleje Museums 
årsskrifter.

Anders Alberius

Sankta Helena – ett danskt helgon?

Helena i Skövde stadsvapen

OBS
Detta är den sista tidning som skickas till 
Dig som ej betalt medlemsavgift för 2017.
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Series pastorum i Skara stift

Enligt Matrikeln för Svenska kyrkan 2017 är de 10 äldsta 
prästerna i Skara stift följande:

1.  Sven Frison, f. 1919, pv 1950, kh em. i Hällstad, 
 Senior cleri
2.  Hugo Lidefelt, f. 1920, pv 1950, kh em i N Fågelås
3.  Lars Dahlström, f. 1923, pv 1951, kh em i Od 
4.  Bengt Wahlström, f. 1924, pv 1946, kh em i Lidköping
5.  Sven Kloo, f. 1925, pv 1958, kh em i Alingsås
6.  Bengt Schantz, f. 1926, pv 1953, kh em i Råda
7.  Donald Kennemark, f. 1926, pv 1956, kh em i Sandhem
8.  Sören Törnblad, f. 1927, pv 1954, kh em i Ransberg
9.  Per-Olof Rosander, f. 1929, pv 1956, kh em i Stenstorp
10.  Hans Simonson, f. 1929, pv 1965, km em i Skövde

Noterbart är att Bengt Wahlström är prästvigd 1946, som 
22-årig för Karlstads stift och kan den 15 december fi ra 71 
år som präst. Han är teologie jubeldoktor i Uppsala och har 
i sin släkt många präster i Karlstads stift.

Av de 10 prästerna är fyra prästsöner; Sven Kloo - son 
till Oskar Kloo (broder till Adolf Kloo i Tunhem), Bengt 
Schantz - född i Arensburg i Estland och son till Gunnar 
Schantz som vid denna tid var kyrkoherde på Runö (senare 
komminister i Töreboda), Sören Törnblad - son till hov-
predikanten (konfi rmandpräst till prinsessorna Margaretha, 
Birgitta och Désirée) Tell Törnblad och Per-Olof Rosander 
– son till kyrkoherden i Synnerby Nils Rosander. 

Johnny Hagberg

Valstads kyrka byggdes på 1100-talet. Långhusets murar ligger 
i förbindelse med tornet vilket annars är ovanligt och visar att 
tornet uppförts vid samma tillfälle som kyrkan. Vapenhuset 
anses uppfört omkring år 1300 att döma av det trepassfor-
made överstycket i portalen. I slutet av 1600-talet revs koret 
för att ge plats åt ett längre långhus. År 1890 revs långhus, kor 
och absid. Kyrkan byggdes upp och försågs med korsarmar 
i norr och söder. Kvar från den medeltida kyrkan står tor-
net och vapenhuset. Kyrkan uppmärksammas av forskare för 
sina medeltida portaler, som anses vara unika för medeltida 
svenska kyrkor.

Invigningen av ny orgel och tornkammare i 
Valstads kyrka den 8 december 1968

År 1968 fl yttades ingången tillbaks till vapenhuset. Det be-
hövdes en ny orgel och i samband med en ny placering av 
denna kunde man få möjlighet att öppna orginalingången i 
kyrkan. 

Den nya orgeln placerades i norra korsarmen och de inträ-
dande kunde se rakt in mot altaret, i stället för att som tidigare 
gå in genom en dörr på södersidan och gå en krokväg till 
kyrkogången. Samtidigt invigdes ett tornrum i kyrkan.

Från denna invigning fi nns några fotografi er som ger en 
inblick i en kyrkohögtid i slutet av 1960-talet. Det första fo-
tot visar två pojkar i lusselinnen med varsitt ljus i handen. Ska 

de läsa några adventsversar denna 2 söndag i 
Advent? Längre ner i kyrkan väntar två ung-
domar med altarljusstakar i handen liksom en 
korsbärare. Till höger ser man även ett notställ 
och kan ana att där fi nns en kör. 

Det andra fotot visar själva processionen 
som leds av fyra präster i mässhakar. Det är i 
första ledet (från vänster)kontraktsprosten för 
Vartofta kontrakt Erik Skagerfors tillsammans 
med prosten Karl David Ahlner (f.d. kyrko-
herde i Varnhem) och efter dessa kommer för-
samlingens kyrkoherde Karl Magnus Börjes-
son och en oidentifi erad präst. Sist kommer 
själva processionskorset. En något annorlunda 
liturgisk ordning mot vad som görs idag. Kyr-
kan är välfylld av andäktigt väntande försam-
lingsbor. En tidsbild för snart 50 år sedan.

Johnny Hagberg
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Reformationstiden på Bokmässan
Tre författarbesök i montern

MONTER B03:70

HÄR FINNS VI!

Besök vår monter på bokmässan 28/9-1/10 2017

Köp böcker till mässpriser
Nedsatta priser på flera titlar.

   Fyndlåda

Öppettider för mässan
Främst för branschbesökare
Torsdag 09.00–18.00. Fredag 09.00–14.00
För alla:
Fredag 14.00–19.00. Lördag 09.00–18.00. Söndag 09.00–17.00
Information om biljettpriser m m: www.bokmassan.se

Vill du uppleva bokmässan inifrån? Var med och bemanna 
vår monter (enstaka pass kvar). Maila helena.schon@telia.com.

50-/st

Hitta hit!

Otfried Czaika
Lördag 30/9 kl 12-14

Bo Theutenberg
Fredag 29/9 kl 11-13, 14-16

Fredrik Heiding
Torsdag 28/9 kl 11-13

Författarpresentationer
Fredrik Heiding
Jesuitpater och lektor i teologi vid Newmaninstitutet i 
Uppsala. Aktuell med Petrus Canisius - Katolikernas lilla 
katekes.

Bo Theutenberg
Professor em  i juridik, ambassadör. Vår meste medarbetare 
med fem böcker och ett antal artiklar. Författare till Doktor 
Johannes Copp von Raumenthal - ett livsöde i reformationens 
spår. Aktuell med Mellan liljan och sjöbladet 2:1

Otfried Czaika
Professor i kyrkohistoria i Os o. Författare till Sveno 
Jacobi. Aktuell med Den Swenska Psalmeboken 1582.

Reformationen i montern
Skara stiftshistoriska sällskap har ett väl inarbetat samar-
bete med flera framstående forskare inom kyrkohistoria 
med reformationen som specialitet. Sällskapet har också 
sedan länge etablerade kontakter med Vatikanbiblioteket 
i Rom. Dessa samarbeten har resulterat i utgivningen av 
en rad böcker om reformationen. På följande sidor har 
vi listat vilka böcker som berör ämnet. Dessa böcker 
kommer alla att finnas med i vår monter på Bokmässan 
i Göteborg.

I år är det 700 år sedan reformationen inleddes och 
temat Reformationstiden kändes därför rätt naturligt.Tre 
av våra kunniga författare besöker vår monter. 

Missa inte möjligheten att möta dem!

SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG
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1. Västgötapräster. Minnesteckningar 
Bertil Edvardsson. 1995. 
ISBN 91-85200-40-9 

4. Törnekronans samfund 1951-2001
Red. Johnny Hagberg. 2000. 
ISBN 91-631-0462-8 

8. Organister och orglar i Skara stift 
t o m 1857
Per-Ola (Pelle) Räf. 2002. 
ISBN 91-974235-2-1 

10. Biskopsporträtt i Skara stift
Bengt O.T. Sjögren & Nils Hjertén. 2003. 
ISBN 91-974235-4-8 

14. Doktor Johannes Copp von Rau-
menthal - ett livsöde i reformationens 
spår
Bo J. Theutenberg. 2003. 
ISBN 91-974235-9-9 

17. Vapenhistorisk inventering 
av kyrkor i Skara stift
Staffan Kinman. 2005. 
ISBN 91-975004-2-9 

19. Ora et Labora. Varnhems 
klosterkyrka under nio sekler
Red. Johnny Hagberg.  2005. 
ISBN 91-975004-4-5 

20. Erik Soops gravmonument i Skara  
domkyrka
Hans Soop. 2005. 
ISBN 91-975004-5-3

21. Hielp Maria. 
En bok om biskop Brynolf Gerlaksson
Red. Johnny Hagberg. 2005. 
ISBN 91-975004-6-1 

25. Avlatsbreven från Västgötadelen 
av Skara stift
Red. Johnny Hagberg. 2006. 
ISBN 91-975873-0-3 

27. Skaramissalet
Red. Christer Pahlmblad. 2006. I
SBN 91-975873-2-X 

28. Huvudbaner och anvapen inom 
Skara stift
Inga von Corswant-Naumburg. 2006. 
ISBN 91-975873-6-2 

34. Ett fönster mot den himmelska kyrkan 
En vänskrift till Alf Härdelin. Red. Johnny 
Hagberg. 2007. 
ISBN 978-91-976688-7-3 

35. Jesper Swedberg – en antologi 
Red. Johnny Hagberg. 2008. 
ISBN 978-91-976688-6-6 

36. Horae de Domina 
Vår Frus Tider.  Red. Johnny Hagberg. 2008. 
ISBN 978-91-976688-8-0 

37.”Tills du återupprättar helgedomarna” 
Kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-
1960. Robin Gulbrandsson. 2008. 
ISBN 978-91-976688-9-7 

38. Kyrkliga förhållanden bland 
Svenskarne i Reval
Faksimiltryck. 2008. 
ISBN 978-91-977365-0-3 

39. Ön
Faksimiltryck med kommentar. 
Adelaide Schantz 2008. 
ISBN 978-91-977365-1-0 

42. Den långa vägen
Yngve Levenskog.  2009. 
ISBN 978-91-977365-4-1 

43. Ekon i Husaby.
Bengt Wadensjö.  2009. 
ISBN 978-91-977365-5-8 

44. Gudhems kloster
Red. Markus 
Hagberg. 2009. 
ISBN 978-91-977365-6-5

45. Jean Gersons Ars moriendi. 
Om konsten att dö
Red. Markus Hagberg. 2009. 
ISBN 978-91-977365-7-2 

46. Jesper Swedbergs Swensk Ordabok
Lars Holm. 2009. 
ISBN 978-91-977365-8-9 

47. Biskop Magnus Haraldsson och hans 
samtid
Red. Johnny Hagberg. 2009. 
ISBN 978-91- 977365-9-6 

TITLAR 
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48. Kungsljus
Karl-Erik Tysk. 2009. 
ISBN 978-91-977366-0-2 

50. Gör Kristus känd.
Samlade herdabrev av Lars-Göran Lönner-
mark. 2009. 
ISBN 978-91-977366-2-6

51. Föregångare
Minnesteckningar för Skara stift 2005-
2008. Red Bengt O. T. Sjögren 2009. 
ISBN 978-91-977366-3-3 

52. Från Wittenberg till Rom
En biografi över Kåre Skredsvik. Thomas 
Skredsvik  2009. ISBN 978-91-977366-4-0 

53. Supplement till Huvudbaner och 
anvapen inom Skara stift
Inga von Corwant-Naumburg. 2010. 
ISBN 978-91-977366-5-7 

54. Een kort underwijsning. 
Biskop Erik Falcks dogmatik
Red. Markus Hagberg. 2010. 
ISBN 978-91-977366-6-4 

55. Hemma i främmande hamn
En sjömanspräst berättar. Bengt Schantz. 
2010. 
ISBN 978-91-977366-7-1 

56. Matthias Hafenreffer Compendium 
doctrinae coelestis
Utgivet med översättning, inledning och 
kommentarer, Bengt Hägglund & Cajsa 
Sjöberg. 2010. 
ISBN 978-91-977366-8-8 

57. Mission i förändring  erspektiv på 
Skara stift och Svenska kyrkans mission 
1874-2009
Märta Bodin. 2010. 
ISBN 978-91-977366-9-5 

58. Varnhem före Birger jarl. Om klos-
trets rottrådar i tiden
Red. Markus Hagberg. 2011. 
ISBN 978-91-86681-00-5 

59. Kyrkohandbok för Evangeliskt-Luth-
erska Församlingarne i Ryska riket
Red. Johnny Hagberg.  2011. 
ISBN 978-91-86681-02-9

60. Äldre Västgötalagen och dess bilagor
Per-Axel Wiktorsson. 2011. 
ISBN 978-91-86681-01-2 

61. ”Led milda ljus”
Erland Olsson berättar om sitt liv.  2011. 
ISBN 978-91-97959-1-1 

62. Sånger till fyra kyrkofester i Skara 
stift.
Ann-Marie Nilsson. 2011. 
ISBN 978-91-86681-05-0 

63. Hospitaler i Skara stift
Torgil Hallböök. 2011.
ISBN 978-91-86681-03-6 

64. Breviarium Scarense 1498
Faksimil. 2011. 
ISBN 978-91-86681-06-7 

65. Märkligt kyrksilver i Skara stift
Roland Rahn. 2011. 
ISBN 978-91-86681-07-4 

66. Västgötadelen av Monumenta Sveo
Gothorum av Johan Peringskiöld.  
Utg. av Benny Jacobsson. 2012 
ISBN 978-91-86681-08-1 

67. Kyrkor i Skara stift
Red: Johnny Hagberg. 
Text: Robin Gullbrandssson. 
Foto: Sture Björnson. 2012. 
ISBN 978-91-86681-09-8 

68. Enchiridion. Det är den lilla och 
rena katekesen jämte sannfärdig ögon-
skenlig, förmerad och välbegrundad 
försvarsskrift av Sigismund Ernhoffer 
Översättning: Per-Axel Wiktorsson. 
Inledning: Magnus Nyman. Red. Markus 
Hagberg. 2012. ISBN 978-91-86681-10-4 

69. Kyrka, kultur, historia – en festskrift 
till Johnny Hagberg
Red. Markus Hagberg, Lena Maria Olsson, 
Sven-Erik Pernler. 2012. 
ISBN 978-91-86681-11-1

70. Biskop Osmund - missionär i 
Sverige under slutet av vikingatiden
Janet Fairweather. 2013. 
ISBN 978-91-86681-12-8
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71. Bishop Osmund - A Christian 
Missionary to Late Viking-Age Sweden
English version. Janet Fairweather. 2013. 
ISBN 978-91-86681-13-5.

72. Sveno Jacobi - boksamlaren, 
biskopen, teologen
En bok- och kyrkohistorisk studie. 
Mit deutscher Zusammenfassung
Otfried Czaika. 2013. 
ISBN 978-91-86681-14-2

73. Mariaväxter i folktron
Ritwa Herulfsdotter. 2013. 
ISBN 978-91-86681-15-9

74. Förvaltare av Guds brokiga nåd
Min esteckningar över präster i Skara stift 
2009-2013. Karl-Erik Tysk. 2013. 
ISBN 978-91-86681-17-3

75. Som spindeln i nätet. Kristina 
Laurensdotter av Aspenäsätten. 
Centrum i sin egen släktkrets 
Agneta Condradi Mattsson. 2014. 
ISBN 978-91-86681-19-7

76. Haquin Spegel - en antologi.
Red. Johnny Hagberg. 2014. 
ISBN 978-91-86681-20-3

77. Skara stift 1000 år
Red. Johnny Hagberg. 2014. 
ISBN 978-91-86681-22-7

78. Gunno Brynolphi Blutherus.
Jehova juvante concio synodalis
Red. Johnny Hagberg. 2014. 
ISBN 978-91-86681-21-0

79. Vägen mot bekännelsen - perspektiv 
på organisation, bekännelsebildning och 
fromhetsliv ca 1540-1595
Red. Martin Berntson. 2014. 
ISBN 978-91-86681-23-4

80. Den heliga pilgrimsfärden
Lars Skytte.  Översättning  Johnny Strand. 
Inledning: Magnus Nyman. 2014. 
ISBN 978-91-86681-24-1

81. Vad domprosten i Skara fick höra. 
Berättelsen om Ingrid av Skänninge
HB Hammar. 2015.
ISBN 978-91-86681-25-8

    82. Skrivare i det medeltida Sverige
  Per-Axel Wiktorsson. 2015. 
  ISBN 978-91-86681-26-5
 
83. Register till Breviarium Scarense 
1498
Christer Pahlmblad. 2015.
ISBN 978-91-86681-27-2
 
84. Kyrkans föremål 
- beskrivande lexikon
Göteborgs universitet. 
Institutionen för kulturvård. 
Red. Charlotta Hanner Nordstrand. 2015. 
ISBN 978-91-86681-28-9

85. Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor
Robin Gullbrandsson. 2015. 
ISBN 978-91-86681-29-6

86. Romernas historia i två 1700-tals-
avhandlingar 
Inledning av Elin Strand och Soraya Post. 
Översättning av Johnny Strand. 
Red. Johnny Hagberg. 2016 
ISBN 978-91-86681-30-2

87.Then Swenska Psalmeboken 1582
Utgåva med inledande kommentarer.
Otfried Czaika 2016.
ISBN 978-91-86681-31-9

88. Biblia Pauperum – målningarna 
i Husaby kyrka
Erik Långström. 2016.
ISBN 978-91-86681-32-6

89. Katolikernas lilla katekes Petrus 
Canisius (1579/80)
Red. Johnny Hagberg. 2017. 
ISBN 978-91-86681-33-3

90. Mellan Liljan och sjöbladet 2:1
Om goter, geater, hunner och Göta rike
Bo J Theutenberg. 2017. 
ISBN 978-91-86681-34-0

NYUTGIVET

Slutsålt!
Saknar du några titlar i listan? Då kan de vara slutsålda.
”Slut på förlaget” behöver inte betyda att boken inte går 

Fråga gärna. Se även www.antikvariat.se.
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Biskop Lönnermark valde att inte ge ut något herdabrev un-
der sin ämbetsperiod. Däremot publicerade han fem mindre 
brev till församlingarna i Skara stift under åren 1990–1997 
samt ytterligare ett i samband med en medarbetarsamling 
2002. Dessa utgavs av Stiftshistoriska sällskapet i en volym till 
hans 70-årsdag 2009. Det var kanske klokt att inte skriva ett 
traditionellt herdabrev med tanke på alla sådana av tvivelaktig 
kvalitet som sett dagens ljus under de senaste årtiondena. En 
kortare skrift för ett visst givet tillfälle blir ofta mera läst. Dess 
innehåll får en välbehövlig koncentration på det väsentliga. 
Det relativt betydelselösa skalas bort. Det är något som man 
till sin glädje tydligt märker, då man i efterhand tar del av 
Lönnermarks tankar. Det kan faktiskt vara värt att läsa om 
detta herdabrev. För att anknyta till ett uttryck som användes 
i den västsvenska fromheten: Man kan läsa det utan fara!

De fl esta av breven är allmängiltigt hållna och har därför be-
varat sin aktualitet. Författaren är exeget och inte minst därför 
kommer Nya testamentet ofta till tals. Det innebär naturligt-
vis inte att de fördenskull är opersonliga. Refl ektioner över 
den egna andliga erfarenheten redovisas hela tiden. Ibland 
fi nns det en viss försiktighet i formuleringarna som kan fö-
refalla onödig. Men det råder ingen tvekan om den själavår-
dande avsikten.

Det första brevet handlar om himlen. Utifrån en rad bibel-
ord försöker författaren antyda hur himlen uppfattas i Nya 
testamentet. Det handlar om himmelriket i Matteusevang-
eliet men också i de andra evangelierna, hos Paulus och i Up-
penbarelseboken. Himmel, himmelrike, Guds rike och Gud 

blir ibland liktydiga. Himlen är något som fi nns här och nu, 
mitt i vår vardag, men också i framtiden. Den nya jord som fi -
gurerar i Uppenbarelseboken ser biskopen som liktydig med 
himlen. Om vi går till en annan Skarastiftare, kyrkoherden i 
Fägre John Ternstedt (1944–1038), så såg han det eskatolo-
giska slutskedet som en av andlighet fylld kroppslighet, en 
andelekamlighet. Jag tycker det är en av de mera attraktiva 
föreställningarna. 

Frågorna inför himlen är många och svaren är ibland gåtfulla. 
Hela människan ska en gång uppstå men förvandlad. Som 
döpta lever vi i Kristus, säger författaren, och har del i hans 
uppståndelse, en samhörighet och en seger som döden inte 
kan bryta sönder. Gäller detta till slut alla människor? Hos 
Paulus fi nns ett ställe (1 Kor 15:28) som möjligen ger detta 
vid handen. Mot detta står de varningar för att gå förlorad 
som vi möter i evangelierna. Om jag återvänder till Ternstedt, 
stannade han inför att Nya testamentet faktiskt öppnar för 
alltings återställelse, även om det inte ska predikas på gator 
och torg. 

Helvetet ses i detta brev som en tillvaro utan Gud. Mot det 
skulle man kunna invända att en tillvaro utan Gud inte är 
någon tillvaro alls och verkar vara detsamma som utplåning. 
Om inte, så måste ett sådant tillstånd vara värre än de even-
tuella fysiska plågor som författaren har svårt att tänka sig 
bokstavligt.

En del andra frågor inför livet efter döden passerar revy. Hur 
kan vi behålla vår identitet? Får vi möta våra nära och kära? 
Många av dem kan inte ges något entydigt svar och de kristna 
har inte heller kunnat enas. Vi får lämna över dem i Guds 
barmhärtighet. Samtidigt kan vi inte låta bli att fundera. Kan-
ske kan man med kyrkans tradition komma något lite längre 
än författaren tror sig kunna.

I det andra brevet som handlar om dopet fi nns en pregnant 
sats: ”Utan dop är vi inte lemmar i Kristi kropp, och utan tro 
lever vi inte det liv som är kyrkans naturliga liv.” Det är klara 
verba om relationen mellan dop och tro. Vi kan bortse från 
att biskopen i nästan samma andetag säger att frågan om dop 
och kyrkotillhörighet inte är enkel. Det är det naturligtvis 
inte för en kyrka som hamnat på sådana avvägar som den 
svenska, där rädslan för att förlora medlemmar drivit fram en 
tvehågsenhet som i stället synbarligen lett till en massfl ykt. 

Till det positiva hör att den förändrade dopteologi som vuxit 
fram under de senaste decennierna här tycks lysa med sin 
frånvaro. I dopet innesluts det liv vi har fått i en gudomlig 
dimension, sägs det, inte som idag att Gud i dopet accepterar 
oss sådana som vi är.

Dopet innebär en dagligen upprepad kallelse och påminnelse 
om livet i Jesu efterföljd. Här anknyter biskopen till det som 
traditionellt har betecknats som den dagliga omvändelsen, ett 
uttryck som beklagligt nog håller på att försvinna från för-
kunnelsen. Men han håller fast vid det, när han hävdar att den 
enskilda människan verkligen behöver omvända sig liksom 
för övrigt även samhället. Ibland betonar vi det individuella 
ibland det samhälleliga. Vi får ett gott råd att på den punkten 
pröva oss själva. Det som vi mest försvarar oss mot eller söker 
fl y undan, behöver vi förmodligen uppmärksamma mera.

Gör Kristus känd! – biskop Lars-Göran Lönnermarks herdabrev
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Doplivet är ett liv i den heliga Treenigheten. Skapelsen bin-
der oss samman med alla människor i kampen mot de ned-
brytande krafterna. I den nyskapelse som sker genom Kristus 
ställs våra liv in under försoningen, uppståndelsen och den 
förnyande kärleken. Den Helige Ande väcker oss till tro och 
liv, manar på och påminner oss. Lagiskheten förvandlas till 
glädjefylld förtröstan.

Men jag är inte säker på att man vinner någonting med att 
försöka tona ner Andens stora uppgift att visa oss på vår synd 
och sedan på hur denna i Kristus har övervunnits. Det är 
knappast lagiskhet utan evangelium att låta lagen i det som 
brukar kallas dess andra bruk vara verksam.

I ”Herdabrev om livsvägen” talar Lönnermark om sin 
egen erfarenhet att svaren som Nya testamentet ger blir allt 
tydligare, ju mer de prövas. Det är nog något som många bi-
belläsare kan instämma i. Vikten av uthållighet kommer fram, 
när han säger att människors kärlek och uthållighet på sikt 
kan vara mera väsentlig än en välfylld verksamhetsberättelse. 
Man kunde med fördel stryka försiktighetens ”kan” och er-
sätta det med ett kategoriskt ”är”.

Ibland glimmar det verkligen till, som när det heter att det 
inte är det naturligt självklara som vi som kristna bär fram 
utan det i grunden helt oväntade, onaturliga, oförnuftiga. 
Den kärlek som förkroppsligas i Jesus från Nasaret. Det är 
som en kommentar i Kierkegaards anda. Även om det inte är 
menat så. Det tilläggs att människor vill bli utsatta för denna 
oförnuftiga förkunnelse, därför att de vet att det inte hjälper 
att vinna hela världen, om man samtidigt förlorar sin själ. 
Man kan inte annat än hoppas att så är fallet. Kanske man i 
förlängningen kan påstå att människor vill möta krav och mår 
bra av det. Utslätad kristendom är till ingen nytta. Måhända 
är det detta som gör att en del lämnar kyrkan, när hon lägger 
sig platt för den politiska korrektheten. 

Brevet som boken hämtat sin titel från vill lyfta fram kyr-
kans huvuduppgift att göra Kristus känd. Det vi ska förmedla 
till nya generationer är inte i första hand läroformuleringar 
utan den Gud som handlar med och genom människor. Det 
är ett vanligt sätt att resonera i vår tradition. Men ris ken är att 
just dessa läroformuleringar tonas ner, fastän de i själva verket 
är den andra sidan av de gudomliga handlingarna. Båda hör 
intimt samman.

Mitt i allt detta fi nns en välgörande koncentration på Kristus, 
ett ord som biskopen uppenbarligen hellre använder i detta 
avsnitt än Jesus. 

Man kan hålla med biskopen om att bilden av Kristus försva-
gas, när bibelkunskapen blir sämre. Det han säger om att vi 
ska låta evangelisterna komma till tals är också riktigt. Men 
då gäller det att Jesu budskap i dess helhet blir förkunnat, inte 
bara i de delar som tilltalar dagens människa.

Vad är det då att känna Kristus? Känna används i detta brev 
med den mening ordet har i satsen att känna en god vän, inte 
att känna i mera teoretisk mening. Det är tyvärr ett teolo-
giskt påstående som ständigt brukas, inte minst i Svenska kyr-
kan, för att undgå den avgörande sanningsfrågan. Det torde 
emellertid vara uppenbart att tron både har en teoretisk och 
en mera praktisk dimension, och att de som jag redan sagt 
hör ihop. För att någon ska vara ens vän måste man ha någon 
form av kunskap om vederbörande.

Vi ska alltså berätta om denne Kristus, men vi kan också göra 
honom känd genom vårt sätt att handla gentemot varandra. 
Biskopen citerar med gillande den etiopiske martyren Gudi-
na Tumsa som med emfas gjorde gällande att kyrkan, liksom 
Jesus själv, måste vara de stummas och fattigas bundsförvant. 
Det är det som den katolska kyrkan brukar kalla för de fat-
tigas sakrament.

Kyrkans liv måste präglas av den befrielse och den upprättelse 
som är centrum i Kristi eget handlande.

”Den inre pilgrimsresan” har en klart själavårdande ton. 
Det fi nns ett avsnitt som jag omedelbart fastnar för. Lönner-
mark tar fram stället i Luk 22:61, där Herren vänder sig om 
och ser på Petrus. Han visar hur dessa ord tränger in i oss och 
blottlägger förräderiet, försummelserna, svagheten och feg-
heten. Men Herren vänder sig också om och ser på sin kyrka. 
Även hon behöver ta pilgrimsstaven och ge sig ut på vallfärd. 
Det verkar vara olika spår hon då måste följa, ett leder in mot 
de andliga sanningarna som bibeln uppenbarar och kyrkans 
erfarenhet att ta emot den. Man skulle ha önskat att Lönner-
mark här gjort ett lite längre uppehåll. I mångt och mycket 
har vi både som enskilda och som kyrka rusat vidare utan att 
låta denna Herrens blick tränga djupare in i oss. Hade den 
gjort det, hade vi nog alla valt en annan väg i fortsättningen 
och kyrkan hade sett annorlunda ut.

När vi vill söka det centrala i våra liv, måste vi kanske befria 
oss från det som tvingar oss ut i periferin, är något som Lön-
nermark med rätta säger sig ha lärt av ökenfäderna. I rubri-
ken till det avsnittet heter det ”Öknen för sanningens skull”, 
en formulering som borde ha utvecklats något. Man kunde 
möjligen säga att man ser sanningen klarare, när man kommer 
bort från ett sammanhang som har blivit alltför självklart. Det 
rör lika mycket kyrkan som den enskilda kristna. Liknelsen 
om den förlorade sonen riktar sig också till kyrkan, så att det 
om henne kan sägas: Hon kom till sig själv! 

Brevet inför medarbetarsamlingen ”Kyrkan mitt i livet” 
behandlar en del mera konkreta frågeställningar som det 
minskande sociala kapitalet och sekulariseringens effekter. 
Biskopen konstaterar att samhällsutvecklingen inte i första 
hand är kristendomsfi entlig utan på fl era sätt människofi -
entlig. Människan marginaliseras. Det levande förhållandet 
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människor emellan är viktigt. Här har kyrkan en stor uppgift. 
Hon kan vårda den lilla gemenskapen, så att den blir en del av 
samhällslivet i stort och ett bidrag till ökningen av det sociala 
kapitalet.

För en som sätter kyrkostämman högt, denna för kyrkan 
genom århundradena så utmärkande demokratiska institu-
tion, är det en lisa för själen att höra biskopen säga att det 
är den ideala formen, om vi ser till delaktighet. Men han 
menar att förutsättningen är att de fl esta är beredda att delta. 
Det är dock en sanning med stor modifi kation. Det viktiga 
är att de fl esta kan delta om det behövs. Att den represen-
tativa demokratin skulle kunna fungera på samma sätt, när 
enheterna växer är nog illusoriskt. När brevet publicerades 
var partipolitiseringen av kyrkan ett faktum, något som inte 
märks i texten men kanske heller inte hunnit visa sig i alla 
sina förödande följder. 

Lagom till julen – en av de högtider då många upplever 
orgelmusik – ger Skara stiftshistoriska sällskap ut såväl en 
bok som skiva om västgötska orgelklenoder. Boken samlar 
artiklar av nio olika författare kring orgelbyggare som varit 
verksamma i stiftet under seklerna, fördjupningar kring 
särskilt intressanta orglar och personerna kring dem. Boken 
tar sitt avstamp i den heltäckande inventering av stiftets orglar 
som genomfördes med hjälp av GoArt för ett par år sedan. Ett 
rikt bildmaterial i färg och svart-vitt, däribland fl era historiska 
bilder, kompletterar texterna. Och naturligtvis måste också 
orglarna själva få komma till tals. Därför utges samtidigt 
en CD-skiva med musik på 15 orglar från olika epoker, 

Befriande är att biskopen varnar för att leasa ut kyrkans tjäns-
ter till reklamföretag och liknande. Vi får inte tumma på de 
värden som ligger i förtroende och uthålliga relationer i för-
samlingarna. Denna varning är i hög grad befogad men har 
nog i fl era sammanhang klingat ohörd och stora summor 
spenderats på professionella pr-satsningar med ytterst klent 
resultat.

Livsfrågorna är eviga och möter Guds inkarnerade svar, säger 
biskopen. Men det ska vara svar klädda i vår tids språk och 
med hänsyn till vår tids förhållanden. Det låter sig naturligtvis 
sägas, men häri döljer sig en svår problematik, som i viss mån 
lämnas därhän. Frågan är hur långt dessa svar skall anpassas. 
Idag tycks vår kyrka ha totalt kapitulerat inför tidsandan. Det 
är uppenbart att den bör återvända till detta herdabrevs kärn-
ord: ”Gör Kristus känd!”

Karl-Erik Tysk

Klangrum - bok och skiva om orglar i Skara stift

orgelbyggare och delar av stiftet. För inspelningarna svarar 
domkyrkoorganist Anders Börjesson, Mariestad, och tekniker 
Erik Sikkema, välkänd som expert på orgelinspelningar. 
Många av orglarna har aldrig tidigare blivit inspelade. Med 
detta vill vi visa på de musikaliska tillgångar som fi nns ute i 
kyrkorna, därtill i många fall ett dyrbart kulturarv. 

Robin Gullbrandsson (red) 

Bok och skiva kan förhandsbeställas till det förmånliga priset 
300 kr genom att kontakta Johnny Hagberg 0510-48 52 15 
jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Salomon Molanders orgel i Norra Vånga kyrka, en av de bäst bevarade stora romantiska orglarna i stiftet



1917 fi rades i vårt land reformationens 400-års jubileum. I 
Skara stift, liksom i övriga stift, högtidlighölls jubileet med 
gudstjänster. Nu har det gått ytterligare 100 år och i år är det 
500-års jubileum.

Till jubileet 1917 utgavs en matrikel med porträtt över de 
präster som vid denna tid tjänstgjorde i stiftet. En porträtt-
matrikel hade utgetts redan 1897 och ingick då i Svenskt por-
trättgalleri som omfattade samtliga statliga förvaltningar; uni-
versitetsstaten, försvaret, lärarkåren och kyrkan. Varje stift har 
en egen matrikel där foton av de fl esta prästerna fi nns med.

Så här 120 år efter att verket kom ut kan man inte vara nog 
tacksam över arbetet som legat till grund för utgåvan. Bara 
det att samla in fotografi er för en så stor grupp människor 
måste varit ytterst tidskrävande och svårt. 

1897 års matrikel för Skara stift
1897 års matrikel har titeln: Kon-
sistorium och Ordinarie Innehafvare af 
Prästerlig tjänst i Skara Stift. Med bio-
grafi ska uppgifter af Albin Hildebrand. 
Matrikeln är uppställd kontrakts-
vis. Biskop vid denna tid var Ernst 
Jakob Keijser som blev utnämnd 
1895. Han avled 1905 och efter-
träddes då av Hjalmar Danell.

Av stiftets 233 präster är samtliga 
utom 3 återgivna med porträtt. 
Den äldste prästen är 2:e kommi-
nistern i Alingsås (Hemsjö) Anders 

Hagelin. Denne var född i Skara 
1807, prästvigd 1834 och avled 
1899. Hagelin är en av tre som är 
fotograferad i en prästmössa, en 
birettliknande huvudbeklädnad 
som några av prästerna i matri-
keln bär. 

Två av prästerna är födda 1808. 
Det är kyrkoherden i Fåglås Nils 
Carlén som kom att leva till år 
1898. Carlén var fi l dr och hade 
varit rektor i Mariestad. Den an-
dre var originalet Pehr Wenner-
holm. Född i N. Ving, prästvigd 

1835 och komminister i Varv 1852. Han åtnjöt tjänstledighet 
under lång tid och avled i Skara 1898. Vid prästmötet 1902 
yttrade minnestecknaren följande märkliga ord: ”Om honom 
har jag inget att säga.” Herdaminnet beskriver honom dråp-
ligt: ”en liten mager, tarvligt klädd gubbe med ett skrynkligt 
ansikte, prytt med ett stripigt skägg, mörk, tät peruk… Hos 
honom kunde även tungan vara vass nog.” Han blev genom 
sparsamhet tämligen förmögen och var utan tvekan en av 
de sista som ägnade mycket tid för studiet av Swedenborgs 
skrifter.

Bland de äldre i tjänst 1897 kan nämnas kyrkoherden i 
Grolanda Nils Peter Strömbom (1810-1903) och komminis-
tern i Gärdhem Johan Jakob Lithander (1811-1898).

1897 och 1917 års porträttmatriklar för Skara stift

Anders Hagelin

Nils Peter Strömbom
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Två av prästerna var födda 1812. Det var kyrkoherden i Sa-
leby Nils Hallner (1812-1899) och kyrkoherden i Forshem 
Andreas Timberg (1812-1901).

Kanske var en av de originellaste bland kyrkoherdarna Nils 
Emanuel Constantin Dahlgren. Han var född på Vänersnäs 
1813 (son till företrädaren) och avled 1897. Som mycket ivrig 
jägare hann Dahlgren under sin levnad nedlägga 336 rävar, 
den sista bara några månader före sin död. Flertalet av de 
nedlagda rävarna fi nns förtecknade i en bilaga till Vänersnäs 
församlingsbok!  

Några av prästerna kan särskilt noteras: kyrkoherden i Syn-
nerby, Claës Beckman (1819-1902) som var morfar till bi-
skop Hjalmar Danell. Komministern i Järpås Per Hugo Lind-
stedt som hade tillträtt 1885 och var komminister i samma 
församling under 43½ år, komministern i Bitterna Anders 
Fogelqvist som blev stamfar till många präster i stiftet. Även 
kyrkoherden i Dimbo Samuel Melin kom att följas av fl era 
barn som var präster. Kyrkoherden Magnus Åberg - arbetar-
nas vän i Trollhättan - hade avlidit året före matrikelns tryck-
ning men fi nns med foto, kyrkoherden i Amnehärad Johan 
Wilhelm Warholm som utgav Skara stifts herdaminne, kyrko-
herden i Fägre John Ternstedt som kanske varit den främ-
ste teologiske tänkaren bland stiftets präster. Här fi nns även 
komministern i Borgstena Anders Gustaf Lönnerblad, som 
kom att bli den siste prästen som brukade sin gård. Men efter 
det att han utsatts för ett försäkringsbedrägeri blev han miss-
tänksam och kantig. Det handlade om den berömda sand-
påsen som begravdes på Borgstena kyrkogård. Ett makabert 
bedrägeri där senare den döda ”återuppstod” och tillsammans 
med sin fästman kunde gripas och åtalas. Lönnerblad häm-
tade sig aldrig från detta lurendrejeri. Ett fl ertal visor diktades 
kring sandpåsen och påminde lustigt om denna historia. Här 
återfi nns även Ernst Richard Wennerblad som slutade som 
komminister i Götlunda och som ägnade en stor del av sin 
ledighet till att teckna Skara stifts kyrkor. Hans totalt 338 
teckningar trycktes och utgavs 1905 i tre volymer.

1917 års matrikel för Skara stift
1917 års Matrikel är uppställd i alfa-
betisk ordning. 243 präster är avbil-
dade och ytterligare 6 nämns men 
utan foto. Också i denna matrikel är 
det tre präster som bär prästmössa. 
Stiligast av dem är komministern i 
Grolanda Erik Bjerkander.

Matrikelns titel är Skara stifts präs-
ter vid reformationsjubileet 1917. Por-
trättgalleri utgifvet af S. J. Thyrén Kyr-
koherde och Josef Larsson Komminister. 
Matrikeln är gjord av två grann-
präster, Sven Thyrén, då kyrkoher-
de i Grolanda och sedan i Väring, 

och Josef Larson, då komminister i Floby och senare kyrko-
herde i Böne, slutligen i Herrljunga.

Hjalmar Danell som tillträtt 12 år tidigare som biskop pry-
der matrikelns första sida. Danell avled 1930.

Äldst i tjänst bland prästerna var kyrkoherden i Daretorp 
Carl Thörnqvist. Han var född i Västra Tunhem 1832 och 
levde till 1921. Herdaminnet berättar om honom följande: 

”I nödens boningar, hos sjuka och bekymrade infann sig Th. 
gärna. Enskild själavård jämte evangelisk predikan var det, 
som helt fångade hans intresse.”

Den näst äldste var kyrkoherden i 
Eriksberg Johan Gustaf Sahlström. 
Han var född 1834 och avled som 
senior cleri bland Skara stifts präster 
1927. Han kom även att avbildas 
i den tredje porträttmatrikeln, nu 
för hela Svenska kyrkan, 1926. 
Herdaminnet berättar: ”S. var en 
liten, mager man med rynkigt och 
fårat ansikte, med en skäggkrans 
från kinderna ned under hakan. 
Allmogeson bibehöll han hela li-
vet igenom bondens sätt att vara, 
anspråkslös och enkel. Västgöta-

dialekten talade han oförfalskat, och stundom gjorde den 
sig även gällande i protokoll och andra skrivelser.” Sahlström 
blev inte emeritus förrän han blivit 86 år. En dröm för dem 
som idag vill höja pensionsåldern till 75 år!

Ytterligare sex präster är födda på 1830-talet. Det var kom-
ministern i Fredsberg Lars Helmer 1835-1926, kyrkoherden i 
Grefbäck Gustaf Frigell 1836-1918, kyrkoherden i Råda Au-
gust Lundgren 1836-1926, fängelsepredikanten i Vänersborg 
Sven Olof Sundborg 1837-1918, kyrkoherden i Särestad 
Herman Vingqvist 1837-1921. Om Vingqvist berättar herda-
minnet att han på sin 70-årsdag ”roade sin omgivning med 
att utföra gymnastiska konststycken, stod på huvudet, gick på 
händerna o.s.v.” Samma år som matrikeln utkom avled också 
den siste prästen som var född på 1830-talet, kyrkoherden i 
Sjogerstad, Carl Sandberg (född 1839).

I matrikelns Supplement (utan porträtt) återfi nns två präster 
som bör noteras. Det är komministern Johan Fredrik Forss-
blad 1828-1921. Forssblad beskrivs med följande ord: ”Joh. 
Fr. F. hörde till dessa oföretagsamma, timida och underliga 
personer, som inte synas rätt passa för något verksamhetsfält.” 
Efter ett antal olika tjänstgöringar blev han tjänstledig vid 
70 års ålder och bodde sedan i 23 år i Häggesled. Ett por-
trätt av honom fi nns i Häggesleds kyrkas sakristia. Ytterligare 
en prästman som vid matrikelns utgivande var tjänstledig var 
komministern i Borås Per August Kjöllerström 1839-1926. 

Kjöllerström var ytterst origi-
nell. Väl bevandrad i historia och 
namnforskning och en stor mot-
ståndare till nystavningen (och 
mycket annat!). Han gav ut ett 
fl ertal böcker. I en av dem skriver 
han: ”Stockholm ligger alltför ut-
satt för fi entliga angrepp, och man 
kan förmoda, att dess invånare vid 
en eventuell belägring alltför snart 
uppgiva staden för att få fortsätta 
sitt nöjesliv. Stockholm bör därför 
få avsked som huvudstad och re-
geringens säte förläggas till Läckö 

eller Karlsborg. Då skulle Västergötland få den ställning det 
fordom hade, vilket helt skulle bli till gagn för både landska-
pet och riket.”

Erik Bjerkander

Johan Gustaf Sahlström

Levin Törnblad
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Genealogiska kuriosa ur 1917 års matrikel
Noterbart i matrikeln är att fem bröder Lindholm fi nns med. 
Levin Törnblad som skulle efterföljas i prästämbetet av både 
sin son (Tell) och sin sonson (Sören f. 1927), Anders Fogel-
qvist fi nns avbildad med sin son Sven vars båda söner Karl 
och Erik blev präster. Idag fi nns ytterligare ett släktled präster 
som bär namnet Fogelqvist; Svän f. 1947, Olle f. 1954 och 
Ingvar f. 1951(Teol. dr och katolsk präst). 

Vice pastorn i Tived Ernst Carlsson (1889-1959) blev se-
dermera kyrkoherde i Sävare. Hans son Nils Hjertén (f.1934) 
kom att bli kyrkoherde i Vänersborg.  

Komministern i Blidsberg Alfred Fridners dotter Adele 
gifte sig med Gunnar Schantz (1889-1976) som blev kyr-
koherde på Runö i Estland och slutade som komminister i 
Töreboda. Deras son Bengt (f.1926) prästvigdes och slutade 
som kyrkoherde i Råda.

Biskop Hjalmar Danell fi ck två söner som blev prästvigda. 
Sven (1903-1981) var biskop i Skara stift mellan åren 1955-
1969, Gustaf-Adolf (1908-2000) blev teol.dr., kyrkoherde i 
Tidaholm och domprost i Växjö mellan åren 1957-1973. Han 
är unik då han var på åtta biskopsförslag utan att bli ut-
nämnd.
Kyrkoherden i Dimbo Samuel Melin fi nns i porträtt under 
sin son David som också skulle få barn och barnbarn som 
skulle bli präster. Än idag fi nns några präster kvar i Melinska-
ran; Paul-Ragnar (f.1932) blev kyrkoherde i Jönköping och 
Ingemar (f.1941), Stiftsprost i Härnösand.

Kyrkoherden i Rångedala Hjalmar Holmstrand hade två 
söner som blev präster. Lennart (1918-2005) kyrkoherde i 
Sunnersberg och Bertil (1920-2008) kyrkoherde i Toarp. 
Även Lennarts son Ingmar (f.1946) blev präst och slutade 
som kyrkoherde i Råda. Hjalmars far var komministern i 
Källby Anders Holmstrand (1838-1907, prästvigd 1864) vil-
ket innebär att det varit fyra generationer präster i Skara stift 
av familjen Holmstrand under 153 år.   

En intressant person är Axel Dahlgren som var född på Vä-
nersnäs och där hans far och farfar hade varit kyrkoherdar 
(om rävjägaren Dahlgren se ovan). Här fi nns även psalmdik-
taren och kyrkoherden i Gökhem Axel Fredrik Runstedt 
som vid reformationsjubileet 1917 hade blivit Teologie dok-
tor. Innebörden i hans psalm (nr. 401 i vår nuvarande psalm-
bok) har nog många av de i artikeln nämnda prästerna känt 
och förstått: 

Så skön en väg ej fi nns på jord som den vi fått att vandra till 
samme Herres hus och bord. Där gläds vi med varandra att vi 
här på jorden bo som syskon uti samma tro och sedan evigt 
vara i Herrens tempel klara.

Johnny Hagberg

Porträttmatriklar för hela Svenska kyrkan utgavs 1926 och 
1939. För Skara stift utkom vanliga matriklar 1926, 1937 och 
1985. Kanske borde initiativ tas för en ny stiftsutgåva? 

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.
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Den 2 oktober i år är det 200 år sedan Gunnar Wennerberg 
föddes i Lidköpings prästgård. Modern var Sara Klingstedt 
och fadern Gunnar d.ä. som i hela 43 år var kyrkoherde i 
församlingen.

Gunnar Wennerberg blev student 1837 och efter många års 
studier i Uppsala utnämndes han till docent i estetik 1847. 
Efter lektorat i Skara 1849-1864 blev han intendent för 
konstsamlingarna vid de kungliga slotten. Två gånger var han 
ecklesiastikminister, 1870-1875 och 1888-1891. 1875 blev 
han landshövding i Kronobergs län och kvarstod som sådan 
till dess han fyllde 70 år. 

Han var ledamot av såväl Svenska akademien som Musika-
liska akademien. Till Serafi merriddare utnämndes han 1890.

Wennerberg avled på Läckö kungsgård den 24 augusti 
1901. Han begravdes i Lidköpings kyrka den 28 augusti och 
gravsattes senare på Odensvi kyrkogård där hans hustru Hed-
da född Cronstedt vilade sedan tidigare. 

Som musiker och skald ihågkommes Gunnar Wennerberg. 
Hans Davids psalmer och inte minst Gluntarna är fortfarande 
högst aktuella. 

Det senaste minnesmärket över Wennerberg invigdes 2003 
i Skara (se nedan). I födelsestaden Lidköping bildades 2015 
Gunnar Wennerberg Sällskapet. 

Gunnar Wennerbergs jubileum Program för Kontraktsmötet i 
Hjerpås 

tisdagen d. 20 Aug. 1895.

1. Samling kl. 9.30 f.m.
2.     Högm.gudstjänst kl. 10. f.m.
 Introitus (enl. Biskop Ullman)
 Epistel text – 2 Petr. 3:8-14
 Evang. text – Uppenbarelseboken 21:1-5
3.     Samtal kl. 12.30 – 3.30 e.m.

  Ämnen:

1.   Några spörsmål och önskemål rörande den nya  
 Handboken från Sv. Kyrkan
2.   Tankar om det tusenåriga riket på grund af Uppen-
 barelseboken 20:1-6.
3.    ”Den stilla reformation, som fortgått och fortgår  
 inom Luth. Kyrkan efter reformationen”.

*

Hjerpås hörde vid denna tid till Barne kontrakt där N. A. 
Falk i Skarastad var kontraktsprost. Kyrkoherde i Hjerpås 
var J. P. Sandzén som levde fram till år 1904. 

Kontraktsgemenskapen var viktig och höll på hela dagen.
Brådskan var inte så utbredd vid denna tid. Respektive in-
bjudare stod också för mat och annan förtäring. De fl esta 
tog sig säkerligen till mötet med häst och vagn.

Av de ämnen som är uppe till samtal förstår man att 
kunskapsnivån var tämligen hög bland kontraktisterna. 
Programmet är en tidsbild från en svunnen tid.

                                                                                                                    
Johnny Hagberg
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En kort och enfaldig 
utfärdspredikan över 

Fru Margaretha Lilia 1646

Orden inleder den predikan som hölls den 22 mars 1646 då
Fru Margaretha Lilia (född Lilia och gift Oxe) blev utläst på 
Bryne gård, i Järpås.

Predikan är intressant då innehållet rör en kvinna, bosatt på 
den västgötska landsbygden, men som i övrigt inte lämnade 
efter sig några historiska notiser. Genom att sätta in henne 
i ett sammanhang, där inte minst Bryne gård lyfts fram, får 
vi en närmare bekantskap med en kvinna som levde under 
första hälften av 1600-talet.

Predikan är den andra som Skara stiftshistoriska sällskap ut-
ger författad av Gunno Brynolphi Blutherus. Efter sin tjänst 
som kyrkoherde och prost i Lidköping återvände han till sin
födelseförsamling Ör där han blev kyrkoherde 1647 och 
prost över Dalsland.

Utgåvan är i faksimil, transkription och med förklarande 
kommentarer. Professor Anders Jarlert skriver om utfärdspre-
dikningar, arkeolog Anna Nyqvist Thorsson om Bryne gård 
och Fru Margaretha Lilia. Anita Eldblad har transkriberat 
texten och redaktör är Johnny Hagberg.

Boken omfattar 112 s., med hårda pärmar. Pris 150 kr. Ut-
kommer i oktober.


