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Genom århundradena har generationer av människor besökt
Husaby kyrka. Från tidig medeltid intill nutid. Med förväntan
har människor stigit in i den urgamla biskopskyrkan.
Mycket finns att se i kyrkan. Inte minst de vackra vägg- och
takmålningarna. Det är bilder ur Gamla och Nya testamentet
liksom från de så kallade kyrkofädernas berättelser.
Valven målades första gången på 1300-talet. Vid slutet av
1400-talet bemålades kyrkan ytterligare genom biskop Brynolf Gerlaksson. Vid reformationen blev allt överkalkat. En
restaurering skedde 1901-1902 och målningarna restaurerades av konstnären och konservatorn C. W. Pettersson.
Bilderna hade från början ett dubbelt budskap. Dels skönheten. Herrens hus skulle vara en förgård till det himmelska
Jerusalem och därför utsmyckades kyrkorna med färger, tyg

och skulpturer i alla dess former. Men bilderna ville också
vara Biblia Pauperum – de fattigas bibel. Utifrån bilderna kunde prästen berätta om de bibliska händelserna och kyrkans
historia. Det var ett pedagogiskt sätt som fanns långt innan
flanellograf, overhead eller PowerPoint. Självfallet skedde
predikan på svenska.
En bok kring dessa bilder utges nu i vårt sällskap och beräknas vara klar i början av år 2017. Se vidare på s. 7.
Bilden ovan föreställer Jesus familj och De vise männen,
Tre konungar, som frambär sina gåvor: guld, rökelse och
myrra. Kronorna ingår i vårt Riksvapen och så klart även
på det svenska ishockeylandslagets tröjor. Observera att den
knäböjande Konungen avlagt sin krona inför Konungarnas
Konung!

”Skönheten, ljuvligheten och kärleken till nästan”.
mal får Agda arbete som barnflicka i en familj och det är
där som hennes matmor överstinnan Zettergren ser den gåva
som naturen utrustat hennes barnflicka med. Det blir så småningom möjligt för Agda ta vara på sin talang och börja utbilda sig vidare, förmodligen med stöd från överstinnan.
Åren går och 1933 kom Agda Österberg till våra trakter
för att som konstnärlig ledare förestå Axevalla-Varnhemsslöjd.
Hon bosatte sig i Villa Nås, men åren 1939-40 kunde Agda
Österberg låta uppföra en textilateljé efter sina egna visioner,
”Tre Bäckar”.
Agda Österberg anställer flera duktiga medarbetare genom
åren, låt oss möta en av dem, Britta Pettersson. Hon började
redan som 14-åring att arbeta i ”Villa Nås” med en lön om 5
öre per timma. Britta har berättat hur hon fick börja med att
tvätta och renovera gamla mässhakar. De använde inte vatten,
utan en kemikalie som gjorde ”att man blev lite snurrig”,
berättade Britta. Senare lärde sig Britta både väva och brodera, även om hon till en början mest fick trä tråd i nålarna
åt Agda. Britta berättade även att ansikten var det ingen som
fick brodera, det gjorde Agda alltid själv och det anses att där
kunde mycket få mäta sig med henne.

Tre Bäckar, textilateljén belägen utmed väg 49 mellan Skara
och Skövde, var under många år och är fortfarande ett begrepp för de allra flesta som på något sätt haft med inredning
och prydande av kyrkor och församlingshem att göra i Skara
stift. Åtskilliga är de mässhakar, antependier, mattor och olika
slags vävnader från ”Tre Bäckar” som i dag är i bruk runtom
i vårt stift.
Hur många syföreningsmedlemmar, förtroendevalda och
konstintresserade i övrigt som visats runt i ateljén genom
åren går nog inte att räkna.
De allra flesta som känner till ”Tre Bäckar” känner också
textilkonstnärinnan Agda Österberg. Hon kom från Stockholm till Skaraborgs läns folkhögskola i Axvall då skolans
rektor Georg Arninge omkring år 1930 startat hemslöjdsverksamhet vid skolan. Agda Österberg hade en grundlig
utbildning bakom sig och många års verksamhet bl.a. vid
Handarbetets Vänner och Libraria, men hon ville vidare, ville
utveckla sitt arbete.
Vi får heller inte glömma att Agda Österberg ägnade sig
även åt annat än kyrklig konst och att hennes mattor och
vävnader finns på åtskilliga platser.
Agda Österberg föddes 1891 i Stockholm och efter det att
fadern dött i magcancer 1903 fick hennes mor det mycket
svårt, men lyckades trots allt hålla ihop familjen. 13 år gam2

Britta Pettersson är nu borta, men hon finns ändå kvar för
det är Britta som suttit modell, då Agda målade en tavla föreställande jungfru Maria. Motivet på tavlan överfördes sedan
till det antependium som i dag pryder Norra Lundby kyrka.
Vad väl de flesta känner till är den stora mattan i Varnhems
kyrka, som är en gåva till kyrkan från konstnärinnan själv. Det
finns beskrivet, att då kung Gustaf VI Adolf på sin eriksgata
besökte Varnhem, tog Agda Österberg ensam emot kungen i
kyrkan för att berätta för honom om mattan. Agda lär vid det
tillfället haft på sig ”den ljusa linnedräkten, svart kappa och
den stora hatten och det snygga läppstiftet”. Detta var tydligen något som imponerat på den som i ett brev berättat om
Agdas möte med kungen.
Agda Österbergs skaparkraft bestod lång upp i åren. Den
stora bildväven till församlingshuset i Varberg färdigställdes
1971. I en tidningsartikel berättar Agda om hur bildväven
kom till och den intervjuande journalisten menar att bonadens motiv inbjuder tittaren att använda sin fantasi. ”Ja, det
är meningen!” svarar Agda, ”man kan uppleva en sak på så
många olika sätt. Och det är ju det som är det underbara! Jag

Gåva till Stifts- och
landsbiblioteket
Carl Florén var son till kh Peter Florén i Mellby. Han
föddes i Lilla Öggatorp,Vilske-Kleva år 1773. Prästvigdes
1799, och var adjunkt på flera ställen, bl.a. komminister
i Synnerby 1810. Han blev så småningom kyrkoherde i
Lekåsa där han avled år 1846. Herdaminnet skriver att
”han säges varit en beläsen man, med någon lutning åt
Svedenborgianismen. Men åt sina söner bestod han ingen
uppfostran”.
För en tid sedan erhöll Stifts- och landsbiblioteket hans
efterlämnade predikningar, vilka finns inbundna i ett helskinnband. Predikningarna omfattar åren 1799-1815.
Donator är ett barnbarnsbarnbarn till prosten.

Antependiet i Norra Lundby kyrka
kan inte påverka människan att uppleva ett motiv såsom jag
gör det när jag arbetar med ett konstverk. Jag lägger ned hela
min själ i mitt arbete, det får räcka för mig. Om publiken och
jag sedan rör oss på samma känsloplan är ovidkommande.”
Journalisten invänder och frågar, att om konstnärinnan vill
uttrycka något med ett konstverk och inte blir förstådd, innebär då inte detta en besvikelse?
”Nej, nej!” säger Agda Österberg, ”det är väl skönt att vi
kan uppleva saker på olika sätt. Tänk om vi människor skulle
få samma intryck av allt vi ser.”
När Agda får frågan vad det är hon vill ge uttryck för så
svarar hon: ”Kort sagt: Skönheten, ljuvligheten, kärleken till
nästan. Detta ligger alltid till grund för mitt arbete. Hemskheter och brutalitet vill jag inte illustrera.”
Nu är verksamheten vid ”Ateljé Tre Bäckar” nedlagd sedan
flera år men alla de konstverk av skilda slag som genom åren
framställdes vid ”Tre Bäckar” gör att minnet av textilkonstnärinnan Agda Österberg, en synnerligen färgstark personlighet,
kommer att leva länge än.
Lisbeth Sjöberg
Stiftshistoriska sällskapet hade för några år sedan i avsikt
att ge ut en bok om Agda Österberg, men det föreföll så
småningom vara en svårare uppgift än man kanske föreställt
sig. Lyckligtvis visade det sig att det fanns någon annan som i
flera år arbetat för att dokumentera Agda Österbergs livsverk
och som hade mycket större förutsättningar att från ett inifrån perspektiv ta sig an uppgiften.
Robert Vikström, Agda Österbergs gudson och dessutom
hennes systers dotterson, har i dagarna givit ut boken En
livsvandring i färg, en berättelse om textilkonstnärinnan Agda
Österberg. Boken är rikt illustrerad med en mängd fotografier och kommer att presenteras vid ”Handarbetets Vänner” i
Stockholm under november månad. En presentation i Skara
är även planerad.

Louise Hagberg: När döden gästar. Svenska folkseder och svensk
folktro i samband med död och begravning, Ersatz, Stockholm
2015, 734 sidor.
Louise Hagberg (1868-1944) var folklivsforskare och amanuens vid Nordiska museet i Stockholm, slutligen filosofie
hedersdoktor vid Stockholms högskola 1940. Under 1900-talets första decennier reste hon runt i Sverige och inventerade
traditioner och föreställningar omkring död och begravning.
Resultatet blev den monumentala framställningen När döden
gästar som publicerades 1937. Nu har den alltså kommit i en
ny utgåva, vilket är mer än vällovligt eftersom originalutgåvan numera är sällsynt förekommande antikvariskt.
Framställningen tar upp alla upptänkliga aspekter av sjukdom, död, sorg, begravning och jordfästning, tankar kring livet efter detta liksom tron på gengångare och spöken; de 734
sidorna är välfyllda. Illustrationerna är flertaliga. Hagberg fäster stor uppmärksamhet på de föreställningar som låg bakom
de olika traditionerna och handlingssätten.
Inventeringen skedde över hela landet. Många av de seder,
bruk och föreställningar som Hagberg beskriver var borta redan då, och idag är än mer av dem borta. Kontrasterna mot
dagens situation där döden är mer klinisk, opersonlig och
präglad av samtidens individualism är stora.
En bok som När döden gästar kan knappast recenseras; det
får snarare bli en bokanmälan. Den är en guldgruva för alla
som är intresserade av gångna tiders seder och bruk kring
dödsfall, sorg och begravning.
Markus Hagberg

Tack alla ni som bidrog i stiftskollekten
den 14/8 till Skara stiftshistoriska
sällskap. Kollekten blev hela 30.708
kr. Pengarna kommer att förvaltas på
bästa sätt.
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Then Swenska Psalmeboken
1582

Psalmboken räknas till ”folkböckerna”. Reformationen gjorde 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 visor. 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. Psalmböcker gick oftast i arv, från generation till generation, vilket
resulterade i att de flesta med tiden blev helt sönderlästa och
idag enbart finns 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 exemplar av Then Swenska Psalmeboken 1582.
Denna utgåva gör hela detta unika verk – inklusive kalendariet, texter om åderlåtning m.m. – tillgängligt i transkriberad 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 psalmhistorian 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 Finska kyrkohistoriska samfundet.
Pris 250 kr inkl. frakt
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Bok och skiva om orgelskatter i
Skara stift

Tådene kyrkas orgel är en av de som är inventerade
Förra året avslutades en ambitiös inventering av alla piporglar
i Skara stifts kyrkor. Alla de över 400 verken finns nu dokumenterade och sökbara i en förnämlig databas konstruerad av
GoArt och tillgänglig på Internet (http://goart-vas-1.it.gu.
se/webgoart/goart/skaraorgel.php). Ett sådant arbete väcker
naturligtvis många tankar kring orglarna, både som instrument och kulturarv. Många orglar spelas mycket sällan, trots
att kyrkan den står i används regelbundet. Likväl är orgeln
instrumentens drottning, med rika uttrycksmöjligheter, även
hos ett litet verk. För att uppmärksamma denna musikaliska
och historiska tillgång i stiftet har Skara stiftshistoriska sällskap valt att under 2017 ge ut en vacker och läsvärd bok med
tillhörande hörvärd skiva, sällskapets första skivproduktion
för övrigt!
Boken har antikvarie Robin Gullbrandsson,Västergötlands
museum, som redaktör och samlar ett tiotal artiklar skrivna
av några av landets verkliga orgelkännare. Artiklarna kommer
att spegla 400 år av orgelkonst i Skara stifts kyrkor. Läsarna
får möta västgötska orgelbyggare från olika epoker och lära
känna några verkliga orgelklenoder som finns i stiftet, såväl
kända som till synes bortglömda. Västergötland var – och är
– ett orgelbyggarlandskap, med namn som domkyrkoorganisten Ewerhardt på slutet av 1700-talet, Carl Axel Härngren
i Lidköping vid nästa sekelskifte och orgelbyggardynastin
Johansson i Liared för att nämna några namn. Stiftets äldsta
bevarade orgel som klingar är den berömda Cahmanorgeln i
Kölingared. Men vad som särskilt är framträdande är alla små
”koralorglar” som byggts från slutet av 1800-talet och långt
in på 1900-talet, orglar som i en del fall är oförtjänt obeaktade. På skivan – som produceras tillsammans med organist
Anders Börjesson i Mariestad – kommer ett tiotal mycket

hörvärda orglar från olika tider att få klinga, de flesta blir därmed inspelade för första gången.
Vi hoppas att boken och skivan kommer att bidra till att
väcka intresset för våra orglar som fascinerande instrument
och ett levande kulturarv!
Redan nu finns det möjligt att förhandsboka exemplar av
bok och skiva genom att kontakta sällskapet. Priset blir då
särskilt förmånligt, 300 kr + eventuella fraktkostnader. Boken
blir inbunden med skyddsomslag och omfattar ca 300 s, rikt
illustrerad i färg och svart-vitt.
Robin Gullbrandsson

Lustseglatser i språkets värld
Vårt språk är ju en livsviktig kommunikation för oss människor. Vi vill göra oss förstådda, meddela oss, utbyta erfarenheter, minnen och känslor. Att tala och skriva är vår stora
tillgång. Språket bereder oss också glädje. Ett vänligt ord kan
rentav göra under. En bok om detta kom i min hand för en
tid sedan. Det levende sprog är bokens titel, och den är författad av en dansk medlem i vårt sällskap. Ingvar Glad har varit
seminarielektor i danska och retorik vid Skive Seminarium.
Han bor i Skive på Jylland vid den sydligaste viken av Limfjorden.
Ingvar Glad förmedlar sin livserfarenhet av språket i många
bemärkelser och dimensioner. För honom gäller det först och
främst det danske sprog. I språkets värld gör han lystsejladser och
bjuder medmänniskor att följa med ombord.
En seglats går in i diktens underbara konst. Författaren är
djupt beläst och kan citera inte bara dem som skriver på hans
eget modersmål. För en svensk känns det glädjande att han är
förtrogen med såväl Runebergs Sven Duva som med Tranströmers haikudikter.
Kroppsspråket kallar Ingvar Glad ”Sindets seismograf ”.
Kanske anspelar han på sitt eget namn, när han citerar ordspråkssamlaren Peder Syv (1631-1702) i den vackra ordvändningen ”glaede gjør smukhed og mildt ansigt”. Han påminner om att innebörden i ordet ’glad’ är klar och strålande.
Att fundera över ortnamn som vittnen om urgammal kultur
är berikande, men det kanske inte ger var och en samma lustkänsla att segla in bland sådana skär i språkets värld som grammatik. I stället tar man segelfärd in till härliga danska psalmer.
En av dem manar ”Kimer, I klokker”. Att lyssna till kyrkklockorna och läsa deras inskriptioner kan vara mycket lärorikt.
Danska vikingar seglade en gång till England. Deras språk är
ännu levande där. I York, vikingarnas Jorvik, kan man vandra
på Coppergate. Där heter det inte street utan gate som vårt
’gata’. Man talar om beck och eng i stället för de engelska orden stream och meadow. I Knut den stores välde ingick tydligen också våra västgötabygder, som hela 18 runstenar vittnar
om. Det sägs om Gere i Fänneslunda att han var ”en mycket
god thegn”. Den titeln innebär att man håller land åt kungen.
Ett för västgötar känt ord har blivit rotfast i det engelska språket: eaves är takfallet på ett hus, alltså vad vi kallar ’öfs’. Att stå
i ’öfsadrôpet’ är inte behagligt, men där kan man höra ett och
annat spännande. Så är då en eavesdropper i engelskan något så
simpelt som en tjuvlyssnare!
Mycket munterhet och eftertanke ger Ingvar Glad åt den
som ger sig i kast med hans senaste verk. Det blir mer än en
lustseglats man kan färdas med honom.
Lennart Nordquist

Dagmar Lagerberg: Författartradition Brynolf. En granskning av
diskussionen kring de liturgiska verk som tillskrivits biskop
Brynolf av Skara jämte en transkription av de s.k. Notule
Brynolphi och deras förlaga. Stockholm 2016. ISBN 978-9186939-78-6 Instant Book, Box 49109, 100 28 Stockholm. Tel.
08-651 39 70.
info@instantbook.se, www.instantbook.se
Brynolf Algotsson, biskop i Skara 1278-1317, har tillskrivits
fyra latinska hystorior, tidigare kallade rimofficier. Hystoriorna
ägnas den helige Eskil, den saliga Elin från Skövde, jungfru
Maria samt en tagg ur Kristi törnekrona.
Tonsättaren och docenten i musikvetenskap Ingmar
Milveden har i sin doktorsavhandling ”Zu den liturgischen
’Hystorie’ in Schweden: Liturgie- und choralgeschichtliche
Untersuchungen” (1972) kommit till slutsatsen att biskop
Brynolf inte kan ha författat de nämnda verken. Den
detaljerade analysen har Milveden redovisat i delarbetet
”Neue Funde zur Brynolphus-Kritik” (1972).
I den nu (2016) utkomna boken ”Författartradition Brynolf ”
går Dagmar Lagerberg igenom Milvedens resultat och den
efterföljande forskningen och diskussionen. Ett kapitel
behandlar Brynolfs kanonisationsprocess och vittnesmålen
vid detta tillfälle. Vidare presenteras de s.k. Notule Brynolphi
(liturgiska statuter tillskrivna biskop Brynolf) i två
1400-talsversioner tillsammans med en transkription av
statuternas dominikanska 1200-talsförlaga ”Correctorium
Humberti”. Detta projekt hade påbörjats av Milveden men
inte hunnit avslutas före hans bortgång 2007.
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Birgittasystrarna i Rom får ny generalabbedissa

Foto från den 5 juni 2016 vid heliga Maria Elisabeth Hesselblads
gravkrypta i Birgittahusets klosterinnegård. Artikelförfattaren och
moder Tekla.
I samband med att Birgittasystrarna av “Den allra heligaste
Frälsarens och Sankta Birgittas Orden” (heliga Elisabeth Hesselblads ordensgren) i slutet av oktober var samlade till generalkonvent i Farfa avgick Moder Tekla Famiglietti av åldersskäl som generalabbedissa. Hon valdes redan 1979 till sin ordens ledare och har i 37 år med fast hand och okuvlig energi
lett denna blomstrande gren av det birgittinska ordensträdet.
Under Moder Teklas målmedvetna och dynamiska ledning
har antalet kloster tredubblats. Idag är 600 systrar verksamma
i 55 kloster i sammanlagt 19 länder och på fyra kontinenter.
Moder Tekla fyller den 23 december 80 år. Hon härstammar från trakten av Neapel och valde redan som tonåring
att viga sitt liv åt den heliga Birgittas orden. Där kom hon
att få ledning och andligt stöd av ordensgrenens grundare,
heliga Maria Elisabeth Hesselblad (1870-1957) från Fåglavik
i Västergötland.
Innan hon 1979 efterträdde Moder Hilaria från Schweiz
hade Moder Tekla bland annat verkat vid klostren i Lugano
och på Djursholm. Förutom italienska, tyska, spanska och
engelska talar denna språkbegåvade kvinna även svenska.
Detta i kombination med hennes öppna, varma sätt och karisma har skaffat henne många vänner och beundrare runt
om i världen.
I Rom och i Vatikanen har Moder Tekla i många år betraktats med både beundran och respekt och betecknats som en
av de mest inflytelserika kvinnorna inom den katolska kyrkan. Särskilt starka var hennes band med Johannes Paulus den
Store, som tillträdde året innan hon själv valdes till ordensle6

dare, och som sedan var påve fram till sin död 2005.
Egentligen kan en abbedissa enligt ordensstatuterna bara
omväljas två gånger men olika påvar har successivt förlängt
Moder Teklas förordnande.
I flera årtionden har Moder Tekla envetet arbetat på att
Moder Maria Elisabeth Hesselblad skulle helgonförklaras,
vilket också skedde den 5 juni i år. Det faktum att Moder
Elisabeth kanoniserades bara 59 år efter sin död får främst
tillskrivas Moder Teklas och hennes medsystrars enträgna arbete och böner.
Påven Franciskus helgonförklaring av Salig Moder Elisabeth kan också ses som ett erkännande av och som en uppskattning över allt som Moder Tekla gjort för den katolska
kyrkan och för att bygga en ekumenisk bro mellan Rom och
Norden. Birgittasystrarnas främsta mål är kristen enighet och
att söka förverkliga Jesus önskan om ”att vi alla skall vara ett”.
Vatikanen har i olika sammanhang utnyttjat Moder Teklas
välkända diplomatiska talanger och vida internationella kontaktnät. Det mest uppmärksammade gäller hennes många besök på Cuba och långa samtal med Fidel Castro, som resulterat i att hennes orden idag har tre kloster på Cuba.
Till ny generalabbedissa valdes i Farfa moder Fabia Kattakayam (54). Hon är född i Kerala i sydvästra Indien men
har i över 30 år arbetat i Italien. Hon har innehaft en rad
ansvarsfulla uppgifter inom sin orden. De senaste sex åren
som priorinna i klostret i Neapel. Moder Fabia har studerat
teologi i Rom och har en magisterexamen från det påvliga
universitetet Gregoriana i Rom.
Till vikarie, generalabbedissans ställföreträdare, valdes Syster Hilaria från klostret i Maribo i Danmark. Hon kommer
från Mexiko och har varit i Norden i tio år och talar bland
annat svenska.
Fredrik Vahlquist
Ordf. i Birgittastiftelsen, ambassadör vid den Heliga Stolen
2002-2008

Även Skara stiftshistoriska sällskap har fått åtnjuta Moder Teklas
gästfrihet i huset på Piazza Farnesse. Här en bild av ordföranden
Johnny Hagberg och ambassadör Fredrik Vahlquist i samband med
överlämnandet av boken Horae de Domina - Vår Frus tider år 2008

Biblia Pauperum i Husaby kyrka

Biblia
Pauperum
Målningarna i Husaby kyrka

Erik Långström

Så många av våra vackra kyrkor har tiderna igenom förskönats
med målningar, allt från medeltid till vår egen tid med nutida
konstnärers utsmyckningar. I Husaby kyrka har många av
målningarna varit otillgängliga, på så vis att det varit svårt att
se dem på närmare håll, då de finns uppe i de höga valven. Min
önskan har varit, att göra dem mer tillgängliga och komma
betraktaren nära. Nu har de fotograferats med modern teknik
och presenteras för läsaren i en ny bok. Till varje bild har
jag skrivit något om vem eller vilka bilderna föreställer, samt
skrivit något om det budskap bilden vill förmedla.
Boken kommer att heta Biblia pauperum eller

fattigmansbibel, då dessa bilder från början var för det icke
bokläsande folket ett sätt att lära känna det bibliska innehållet
i världens mest lästa bok.
Det har varit mig angeläget, att inte bara låta boken vara
konsthistorisk, utan än mer bli ett sätt att få det bibliska att
tala in i vår egen tid och till varje betraktares eget sinne.
Längts ned i kyrkan finner man profeterna (propheta
på grekiska). Deras uppdrag är att vara framtidsiare. Detta
stämmer i viss mån. Men än tydligare märks deras uppdrag
genom att se det hebreiska ordet för profet ( Nabi eller Nabu
) som betyder talare eller förkunnare. Så bör vi se dem. De
har ett gudomligt uppdrag att tala till oss.
Deras texter är i första hand bundna till en viss tid och
en viss situation i det gamla Israel. Men man märker snart
tidlösheten. De talar till mänskligheten om hur vi skall leva
med varandra och inför vår skapare.Vi bär ansvar inför Gud,
varandra och skapelsen. Och kanske inte minst ansvar inför
oss själva. Samtidigt talar de personligt om tröst och livsmod.
Profeten kunde vara en enkel man, en åkerbrukare, en
herde eller en lärd man. Men deras budskap äger en fantastisk
språklig och bildskapande förmåga, som gör dem unika i
värdlslitteraturen. Det är ofta poesi av högsta klass, älskade
och vördade genom tusen år. Och med nedslag i vårt eget nu.
Aposteln Petrus skrev: Profetorden må lysa, som ljus som
lyser i en dyster vildmark,” till dess att dagen gryr och
morgonstjärnan går upp i edra hjärtan”.
Längre fram i kyrkan möter betraktaren berättelserna ur Jesu
liv ofta kända och så älskade. Längst fram i koret evangelisterna
och kyrkofäderna. Kyrkofädernas predikningar, är sådana
att de nästan kan framföras den dag som i dag är. Kyrkans
kontinuitet, kring ett lika angeläget och tidlöst budskap.

Kyrkofader Augustinus

Jesu återkomst

Boken omfattar 144 sidor och är rikt illustrerad och med
hård pärm. Pris 175 kr.
Erik Långström
7

Samling och sändning – biskop Helge Brattgårds herdabrev

Falbygdens museum Biskop Helge Brattgård, prosten Yngve Carlsson, kyrkoherde Donald Kennemark, Sandhem.
Skara domkyrka under en byggkran. Bilden på framsidan
anslår tonen i herdabrevet. Biskop Helge Brattgård älskade
ordvändningar. Titeln Samling och sändning (1970) är ett exempel på detta. Både den och bilden fångar på ett utmärkt
sätt innehållet i boken, som väl är det mest genomarbetade
herdabrevet i stiftets historia och på något sätt markerar en ny
tid. Tyvärr har det inte fått någon efterföljare. De herdabrev
som följt har inte på långa vägar hållit samma klass.
Brattgård växte upp i en gammalkyrklig miljö präglad av
schartauanismen. Han var förtrogen med denna fromhetsriktning inifrån. Han distanserade sig visserligen från den
men återvände inte så sällan till den kunskap som nådens
ordning hade gett honom. Jag minns när han en gång i mitten av 1970-talet predikade i Vindhems kapell i Uppsala. Det
var i sin helhet en framställning av nådens ordning i västkustfromhetens anda. Det återspeglas på många ställen också
i herdabrevet.
I förordet sammanfattas brevets innehåll: Kristus vill samla
kyrkan mot centrum för att kunna sända henne mot periferin. Han vill att kyrkan skall dras samman kring den verklighet som finns hos honom för att sedan gå ut i världen och
möta människan som befinner sig i farozonen och ge henne
mod att välja vägar. ”Verklighetstrogen samling innebär verklighetsnära sändning.” Det finns således två brännpunkter,
kyrkan och människan som lever i denna världen. Människan är utsatt för många faror, som ställer kyrkan inför stora
utmaningar.
Samtiden analyseras med hjälp av aktuell litteratur som berör psykologiska, sociala och kulturella områden. Han be8

handlar kortfattat men genomtänkt en rad aktuella samhällsfrågor. Detsamma gäller i viss utsträckning om kyrkan och
troslivet, även om han oftast hänvisar till texter i bibeln. Vi
som kände honom kommer ihåg att han ständigt försökte
hålla sig à jour med relevant litteratur. Det var en klar styrka.
Men det bästa är att synen på samhället och människan får
möta den stora berättelse som bibeln ger oss. Författaren faller inte till föga för det nuförtiden vanliga förhållningssättet
att låta verkligheten modifiera denna berättelse, ibland ända
därhän att den till slut saknar relevans. Han påpekar också att
kyrkan har den värdefullaste hjälpen i bibeln, då hon begrundar hur hon skall förverkliga sitt samhällsansvar. L i k s o m
vad gäller samhället berör han närgånget en rad inomkyrkliga
frågor med fokus på den giltighet de kan ha visavi den värld
i vilken kyrkan lever.
Självklart är en del tidsbundet, särskilt vad rör den litteratur
som åberopas. Men förvånansvärt mycket i herdabrevet har
ändå en allmängiltig prägel och det förlorar sig inte i kyrkligt organisatorisk problematik. Det tål verkligen att läsas om.
Ibland kanske det blir en smula mästrande och talar om för
prästerna vad de måste läsa. Men förmaningen är som vi skall
se en viktig del av predikan.
Sändningen
I det första avsnittet i herdabrevet beskrivs de faror den moderna människan ställs inför utifrån tre aspekter: pluralismen,
teknokratin och konsumtionen. Dessa faror är naturligtvis
lika aktuella i dag som för femtio år sedan och texten har
behållit sin relevans.

Pluralismen innebär att människan möter många, konkurrerande värderingssystem. Det liknar den omvärld den tidiga
kyrkan stod i. Det skapar betydande svårigheter. Det finns
emellertid ingen väg tillbaka till ett kristet enhetssamhälle.
Kyrkan tvingas leva i dialog med andra religioner och ideologier utan att kunna räkna med en priviligierad position. Men
det ger kyrkan chans att vara kyrka. Hon får söka sitt stöd
endast hos Gud. Där har hon ett centrum som ensamt förmår
ge henne vad hon behöver. Men detta är ett ideal, dit kyrkan
ännu har lång väg att gå.
Samhället har liksom den enskilde splittrats, något som i allmänhet debatteras i sekulära termer, där herdabrevet i stället
vill koncentrera sig på de andliga faktorerna. Människan, som
har skapats av Gud till att vara en självständig varelse, tenderar
att bli en kopia av sin omgivning. Hon tvingas avstå från sig
själv till förmån för en anpassning till andra.
Människan behöver öva sig i självkännedom. Hon måste
i sitt innersta koncentrera sig på det innersta. Bibeln känner
denna samling i personlighetens centrum. Människan kan inriktas mot det ena, Gud själv som ger henne en livshållning.
Den kristna livsstilen föredrar det enkla framför det komplicerade, väljer det sparsamma och förkastar det myckna.
Tekniksamhället gör i mångt och mycket människan alienerad, kanske inte minst i förhållande till sig själv. Till detta
kan kyrkan anknyta genom att visa på den mening som ligger i att hon är på vandring till staden där ovan och inte skall
stanna här för alltid. Men hon riskerar också att bli prestationsinriktad. Ungdomen blir förhärligad medan den bristande förståelsen för livet i dess helhet leder till att man förbiser
åldrandets värde.
Människan står också inför faran att bli en konsumtionsvarelse. Hon kommer på det sättet att dyrka det skapade istället
för skaparen. Har hon något, så är hon något. När det gäller
habegäret kan kyrkan visa på förvaltarskapstanken. En mottagande hållning visavi Gud leder till en utgivande hållning
visavi medmänniskor. Då kan människan råda över tingen
inte de över henne.
Brevet kommer också in på miljöfrågorna. Till allt ekologin ger oss kunskap om, kan kyrkan lägga den helhetssyn
på skapelsen och det personliga förhållande till naturen som
bibeln så mästerligt talar om. I herdabrevet ägnas ett par sidor
åt detta som med tanke på den utveckling vi sedan varit med
om borde ha varit flera. Men de visar på en medvetenhet om
en av vår tids stora ödesfrågor. Brattgård talade inte så sällan
om att han ville komplettera sin bok om förvaltarskapet med
en fördjupning av det ekologiska perspektivet.
I ett intressant avsnitt om auktoritet och demokrati vänder
sig biskopen mot dem som hävdar att det utanför människan
inte finns någon ofelbar auktoritet till himmelskt vetande.
Det är visserligen sant att äkta kristendom måste vara upplevd erfaren, men det verkar som om många vill gå betydligt
längre och relativisera bibelns vittnesbörd. Men bibeln äger
för oss en auktoritet, som måste få behålla sin giltighet för oss
oberoende av våra upplevelser och uppfattningar.
Här sätter biskopen fingret på en mycket viktig punkt, som
i grunden handlar om något som han ibland verkar glida
över, nämligen den klassiska frågan om tron innehåller ett
försanthållande och om detta är en omistlig del av den. Han
menar på något ställe att Ingemar Hedenius kristendomskritik är museal. Där tror jag att han har misstagit sig.
Samlingen
Samlingen sker framför allt i gudstjänsten, såväl den offentliga
som den privata. Då är kyrkan vänd mot Gud. Men samtidigt
skall liturgin fyllas med innehåll från den värld kyrkan lever i.

Gudstjänsten skall förmedla kunskap och själavård. Det sker
framför allt genom predikan. Det måste emellertid finnas en
balans mellan den intellektuella och den emotionella sidan.
I symboler och symbolhandlingar får vi ge uttryck för det
som ord inte kan förklara. Det är viktigt att den som kommer till gudstjänsten deltar personligt i det som sker. Bara
om ett sådant inre deltagande blir verklighet, kan de olika
uppgifterna som lekmän kan ha i gudstjänsten bli varaktiga
och meningsfulla.
Som den övertygade lutheran som biskop Helge var, lägger
han naturligt nog tyngdpunkten i gudstjänsten på syndernas
förlåtelse och instämmer i katekesens ord att där syndernas
förlåtelse är, där är liv och salighet. Allt kretsar kring detta,
i förberedelse, utdelande och lovsång. Varje liturgi och varje
förkunnelse som inte på något sätt är förankrat i detta uppdrag har förlorat sin substans.
Han är medveten om att man ofta säger att frågan om skuld
inte är särskilt aktuell i samtiden. Men han menar att människans erfarenhet av att ha förlorat meningen och tryggheten i
livet är ett uttryck för ett förträngt skuldmedvetande. Tanken
på en yttersta dom är visserligen borta, men i mötet med vår
medmänniska ängslas vi ofta för hur vi skall bli bedömda.
Vi ställs ständigt inför stora och ibland övermäktiga krav. Vi
frågar oss i medgång om vi har förtjänat det och i motgång
varför vi drabbas. Då gäller det för själavården att följa oss till
den punkt, där vi inte bara ser synderna utan också synden,
det vill säga integrerar skulden i vår personlighet. Här hänvisar biskopen till den andra upplysningen genom lagen i nådens ordning. Skulden inför Gud och inför andra människor
är inte en falsk skuldkänsla utan en påtaglig, livsavgörande
realitet. Den behöver bekännas och förlåtas. Det samma gäller också den kollektiva skulden. Liksom individen behöver
samhället förlåtelse.
Mycket gott uträttas i världen de kristna förutan. Det är
Gud som använder lagen i dess första bruk för att skapa en
rättfärdighet, som har värde här på jorden. Men lagen går
vidare från handlingarna, gärningarna, till den som gör dem.
Från en befallande till en anklagande funktion. Den vill visa
mig att jag inte håller måttet, även om jag gör mitt allra bästa.
Guds lag vill föra oss till tro, att inse att det vi gör skall göras
i en osjälvisk kärlek, som inte söker sitt utan är en följd av
tron. Vi förs till förtvivlan över den egna egocentriciteten.
Vi kan resignera eller försöka bättra på våra handlingar men
det är en återvändsgränd. Vi måste söka oss till den gärning
som Kristus gjorde och i tron ta emot allt från honom. Men
den akt genom vilken Gud förlåter är också den akt genom
vilken Gud förnyar. Ett nytt liv växer fram som skapar självutgivande gärningar. Då återfinner vi vårt rätta jag.
Predikan har för biskop Helge en ytterst central plats. Det
är i den som text och församling skall mötas, med Kristus i
centrum. Då krävs från predikantens sida en inlevelse både
i bibelns totalsammanhang och i de villkor under vilka de
som lyssnar lever. Jesu egen predikan liksom Paulus undervisning är goda förebilder. Sammanfattningen i den gamla
handbokens bön efter predikan säger det mesta om predikans
uppgift: trösta, lära, förmana och varna. Eller med biskopens
egna ord: Den bör enkelt och lättfattligt tala om för folk,
hur man kommer in, fram och hem på salighetens väg. Den
måste samtidigt vara sprungen ur predikantens egen erfarenhet av att stå under Guds ord. Den skall vara både ren och
klar, det vill säga inte innehålla villfarelse men samtidigt vara
fullt begriplig. Men förkunnelsen går hand i hand med sakramentsförvaltningen, som är likställd med denna. Nattvarden
skänker den objektiva tryggheten.
Om Brattgård reflekterar över predikan, gör han det också
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över predikanten. Det är uppenbart att han har en funktionell
syn på prästämbetet. Prästen har genom sin vigning inte fått
någon särskild utrustning som andra inte har. Han är annorlunda än andra just genom sitt uppdrag.
Prästen tvingas ofta in i en roll, där det är lätt att försöka
tillmötesgå människors förväntan. Det kan medföra att det är
dessa förväntningar som blir styrande och inte själva uppdraget. En inre osäkerhet kan bli följden, när beroende av andras
uppskattning träder i förgrunden. För sent kan en präst då
upptäcka att man tagit emot personen men inte budskapet.
Att vara präst är att vara tjänare och förvaltare. Prästen har
uppdraget att utdela syndernas förlåtelse men också allt det
andra som finns i Guds förråd. Prästen skall vara en herde
för sin hjord och vara beredd att ge sitt liv för sina får. Men
prästen har också fått löfte om kraft, men får ofta se hur den
kraften fullkomnas i svaghet. Att umgås med Skriften för sin
egen andliga fostrans skull är en nödvändighet liksom att vara
en ständig teologie studerande. I syskongemenskapen präster
emellan kan man, när det är som bäst, lära sig den ödmjukhet
som är av nöden, en ödmjukhet som föds ur andras tillit. Den
invärtes friden och den inbördes friden hör nära samman.
Apropå diakonatet sägs att diakoner framför allt är till för
att lära och hjälpa alla församlingens medlemmar att leva ett
diakonalt liv. Det är en klok synpunkt som tål att ständigt
upprepas, särskilt som den ännu knappast förverkligats.
Om sitt eget ämbete betonar Helge Brattgård utifrån det
bibliska begreppet episkopos vikten av de besök en ledare kan
göra för att sätta sig in i det bästa sättet att hjälpa och vårda.
Och han tillägger med Dag Hammarskjöld att ställningen
aldrig ger rätt att befalla, endast en skyldighet att leva så att
andra kan ta emot befallningen utan att förnedras.
Karl-Erik Tysk

Ett hundraårsminne

Seglora kyrka
Midsommardagen 1916 höll Seglora församling sin sista gudstjänst i den kyrka från 1700-talet som man annars lämnat ett
tiotal år tidigare. År 1903 hade man kunnat ta sin nya kyrka i
bruk, en mäktig nygotisk helgedom, uppförd i tegel och ritad
av Adrian Crispin Peterson, en kyrkoarkitekt på modet.
Den gamla kyrkan hade bara blivit kvar och höll väl på att
förfalla. Men innan det hunnit gå så långt skulle den få tjäna
ett nytt syfte. Den skulle göra sin hemsocken Seglora i Marks
10

härad vida bekant som ett vittne på Artur Hazelius skapelse
Skansen på Djurgården i Stockholm om att i svenska bygder
skall kyrkan stå mitt i byn. Där var man till och med redo
att betala för socknens överflödiga tempel. Att kunna få hela
ettusen kronor för den gladde säkert dem som hade kassan
om hand.
Kyrkan inne på den präktiga kyrkogården, dit inte mindre
än fem vackra stigluckor leder, var väl den tredje på platsen.
Man räknar med att det ursprungligen fanns en stavkyrka där,
som på medeltiden kom att ersättas av en romansk träkyrka.
1729-30 byggdes en kyrka i timmer med tresidigt kor. Den
försågs med målningar under sina första år och fick ett torn
1786. Efter den sista gudstjänsten i den kyrkobyggnad som
hade tjänat ut i Seglora, följde ett noggrant rivningsarbete.
Alla delar skulle märkas för att komma på rätt plats igen. Allt
detta material fördes på hästforor till stationen i Fritsla, där
det lastades på järnvägsvagnar för transporten till huvudstaden. På Skansen är Seglora kyrka ett verkligt landmärke. Ja,
den har blivit så självklar i folks medvetande, att den som vill
ta sig till Seglora kyrka med hjälp av GPS hamnar inte i Seglora utan på Skansen.
Men i Seglora har man inte glömt sin gamla kyrka. Det
står en minnessten på kyrkogården på dess ursprungliga plats,
och en häck visar kyrkans mått. Man har en tradition i församlingen att varje midsommardag hålla gudstjänst innanför häcken, om vädret så tillåter. På hundraårsdagen av den
sista gudstjänsten hade prosten Krister I:son Lundin hämtat
fram en psalm, som skrevs 1916 av dåvarande kyrkoherden i
Seglora, kontraktsprosten Carl Christensson. Den kunde så
sjungas hundra år senare.
Psalmen vittnar om vilken välsignelse man i Seglora haft av
sin gamla kyrka. Men den bär också en profetisk önskan och
bön om att bli till glädje och ny välsignelse på central plats i
riket. Så här lyder psalmen:
Ett tempel är en gåfva / till jordens barn från Gud. / De
böra därför lofva / med helga sångers ljud. / De böra aldrig
glömma, / att Herren möter där, / men i sitt hjärta gömma /
det ord, Han till dem bär.
I denna gamla kyrka / har Gud i svunnen tid / skänkt nåd
och ljus och styrka, / skänkt mod och tröst och frid. / Här
under fred och smärta / i freds- och ofärdsdar / på bönen
månget hjärta / har af sin Gud fått svar.
Här såg man släkten komma, / här såg man släkten gå. / Hit
sökte sig de fromma / att Herrens gåvor få. / Här stego psalmens toner / i bön och lofsång opp / mot högre regioner /
till Gud, all världens hopp.
Nu höras klockor ljuda / från nybyggd helgedom, / och dit
Guds folk de bjuda / till gudstjänst, ren och from. / Men
detta hus skall rifvas / och föras härifrån / för att åt andra
gifvas / till signadt, himmelskt lån.
Må då i storstadsvimmel, / där plats vår kyrka får, / hon peka
mot den himmel, / som jorden öfvergår. / Må inom henne
höras / Guds ord och bön och sång, / och däraf många föras
/ till himmelen en gång!
Må till vårt nya tempel / allt större skaror gå, / och fars och
mors exempel / dit draga ock de små! / Må Herrens boning
byggas / i många hjärtan opp / och emot stormen tryggas /
med kärlek, tro och hopp!
Lennart Nordquist

Från renässans till barock. Altaruppsatsen i Varnhems klosterkyrka.

Korsnedtagning. Sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal.
Olja på koppar. Brahekyrkan,Visingsö.
Från renässans till barockaltaruppsatsen i Varnhems klosterkyrka, har då jag guidat, framstått som en helhet. Ramverket
och målningarna samverkar på ett självklart sätt. Dock är de
två delarna formade vid skilda tillfällen. Ramverket stod klart
1673, medan målningarna, vilka ersatte äldre, fann sin plats
1706.
Barockaltaruppsats och predikstol i Varnhem är tydliga exempel på barockstil. Stilen fick sitt utryck inom olika discipliner såsom arkitektur, inredning, mode, måleri och skulptur.
Stilen barock, vilken framträder under slutet av 1500-talet
och under inledningen av 1600-talet i Italien, betraktas även
som en del av motreformationen. Det innebar att det i den
katolska sfären kom att byggas, utsmyckas och att med kulturella uttryck visa på makt. Barocken kan även betraktas
som en reaktion mot renässansen, vilken tillsammans med
manierismen var den stilepok som föregick barocken.Då renässansen stod för harmoni och välavvägda proportioner, så
förmedlar barocken rörelse och dramatik, då dess uttryck är
djupverkan, oregelbundenhet, kontraster och överdådighet
och inom måleriet finns en rörelse från det lineära (där varje
form redovisades) till det måleriska (där formen kan upplösas
och sjunka in i bildens skuggpartier).
Begreppet barock härstammar antingen från det portugisiska ordet barroco, vilket betyder oregelbundet formad pärla,
eller franskans baroque, med betydelsen vidunderlig, oregelbunden.Den stora nyproduktionen av altartavlor och predikstolar med påverkan från barocken, vilka producerades i stiftet
under 1600- och 1700-talet, bidrog väsentligen till att stärka
upplevelsen av, och uttrycket hos kyrkorummet.
Altaruppsats
Då vi betraktar altaruppsatsens ramverk har den en triangulär
form med spetsen riktad uppåt, vilket markerar en uppåtgående rörelse. Det finns även en riktning åt det andra hålet, då
vi betraktar målningarna. Överst syns en korsfästelsescen och

Aureller d.y., Johan. (1706). Korsnedtagning. Olja på
duk.Varnhems klosterkyrka. Bilden är beskuren.
under den, den större målningen korsnedtagningen. Kronologiskt går därmed en rörelse uppifrån och ned. En rörelse
mot himlen och en mot jorden. Ramverket till altaruppsatsen
sattes upp i april 1673, och är utfört av Georg Baselaque och
hans verkstad, vilken fanns på Läckö slott – den senare så
kallade Läcköskolan.
Altaruppsatsens målningar är utförda av Johan Aureller d.y.
1706. Målningarna ersatte äldre, vilka var i dåligt skick.Både
Baselaque och Aureller d.y:s far var konstnärer de la Gardie
hade anställt utifrån Europa. Baselaque kom från Flandern
och Aureller d.ä. från Tyskland.Baselaque var i Magnus Gabriel de la Gardies tjänst under åren 1665-1683. Då Baselaque
kom till Läckö, var den första uppgiften att göra en skulptural
utsmyckning till slottskyrkan på Läckö.
Baselaque kom att ha stor betydelse för den provinsiella
konsten. Läcköskolan, kom att med sin verksamhet ha en påverkan under ett par tre generationer och förmedla en historia om hur hovkonst spreds och blev bondekonst.
Målningarna
Altaruppsatsens målningar är utförda av Johan Aureller d.y.
(1657-1733). Johan Aureller d.y. fick sin utbildning av sin far
Johan Aureller d.ä. (1633-1692).Vilket nämnts, framställer
den nedre målningen korsnedtagningen. Traditionellt ingår
i den följande personer förutom Jesus: fariseen Nikodemus
(Nikodemus brukar avbildas iförd en enkel klädnad), Josef
från Arimatea (var en rik och ansedd rådsherre), jungfru Maria, Maria Magdalena och ett flertal kvinnor.
I den aktuella scenen med korsnedtagningen är den döde
Jesus omgiven av sex personer. Det är en man som hjälper till
(möjligen är också den översta figuren upp till vänster också
en man), och det är svårt att utröna vilka de är. På målningen
framträder två kvinnor som går att namnge – Jungfru Maria i
mitten, som breder ut sina armar, och kvinnan i nedre vänstra hörnet som troligen framställer Maria Magdalena. Maria
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Magdalena är på målningar iklädd symboliskt rött. Jungfru
Maria bär på målningar vanligtvis blå klädnad. På den aktuella målningen har även hon röd klänning. Både ramverket
och målningarna är typiska för barockstilen.
Vid besök i Skara på bokmässa, stod jag och bläddrade förstrött i en bok om Brahekyrkan på Visingsö – Grevar och bönders tempel. En bok om Brahekyrkan på Visingsö. Plötsligt föll
mina blickar på en avbildad målning, vilken föreställde Korsnedtagningen.
Bilden uppvisade samma grundkomposition som scenen på
altaruppsatsen i Varnhems klosterkyrka. Målningen i Brahekyrkan hade troligen skänkts av Kristina Katarina Stenbock
(1618-1650). Hon var Per Brahes första hustru. De hade gift
sig 1628. Genom giftermål var dessutom ätterna Brahe och
De la Gardie släkt med varandra.På målningens övre högra
hörn står det: ”Christina Catharina Stenbock, Grefwinna till
Wisingsborg”.
Brahekyrkans målning är betydligt äldre än den som finns i
Varnhem och troligen tysk till sitt ursprung.
Då jag betraktar de båda målningarna så framgår det att
grundkompositionen är densamma. Korsets vertikala linje
skär genom målningen på samma sätt. Likaså uppvisar det
avbildade landskapet i bakgrunden ett formspråk som påminner om vartannat. De i målningen ingående figurerna är placerade på samma sätt, i mitten Jesus med de övriga figurerna
placerade i en halvcirkel bakom honom, där Jungfru Maria
breder ut sina armar i en horisontell rörelse. Korsets vertikala
rörelse bildar tillsammans med Marias horisontellt utbredda
armar på så vis en korsform.
På den äldre målningen är det fem personer som omger
Jesus. På målningen i Varnhem är det sex. På den äldre målningen bär alla de omgivande figurerna – utom Jungfru Maria – änglavingar. På målningen i Varnhem är änglavingarna
ersatta av fladdrande tygsjok och en äldre kvinna längst till
vänster med ett dok.
Målningen i Varnhem uttrycker med de fladdrande tygsjoken en större dramatik. Den dramatiken förstärks också
av ljusbehandlingen av målningen i Varnhem, där skuggpartierna har en dominerande roll för den stämning målningen
förmedlar.
Tydligt på de båda bilderna är de olika tidsmässiga perspektiv som de representerar, den äldre bilden redovisar varje form, där den för betraktaren är avläsbar. I exemplet från
Varnhem upplöses formen i mörker och skuggpartier, vilket
bidrager till att uttrycket blir mer dramatiskt.
Att som Johan Aureller d.y. gjort, att använda sig av en redan
befintlig komposition, är ej ovanligt i äldre tiders konst. Kravet på originalitet och ett individuellt uttryck var ej lika stort
som i dagens konstvärld. Det han har gjort är att dels förstora
målningen (målningen i Varnhem har ett större format) och
han har fört kompositionen från ett uttryck av klarhet, vilket
kännetecknar mycket av renässansens konst till barockt uttryck som förmedlar ett stundens allvar och en dramatik.
Erling Öhrnell
Konstnär, pedagog och konstvetare

Påtorps kloster och prästmordet
i Längjum
Tron att ett kloster funnits i Fristad under medeltiden var
förr ett inslag i den lokala folkliga föreställningsvärlden. Den
är dokumenterad i fyra texter, tidigast av Herman Bjursten
i dennes äventyrsroman Gyltas grotta (1853), senare i Claës
Johan Ljungströms Åhs och Wedens härader samt staden Borås
(1865) och i Klas Olofssons uppteckningar av lokal folktro i
Folkliv och folkminne (del I 1928) och i diktsamlingen Kring
kvällsbrasan (1915).
Bjursten uppger i förordet till sin roman att han bygger
på en berättelse som är känd i Fristad, hans hemort, där den
”sedan århundraden i legendens form levat på folkets läppar”.
Skildringen av klostret och dess invånare skulle alltså kunna
vara baserad på folklig tradition han kommit i kontakt med
under barndomen. Den starkt antikatolska tendensen utgör
ett problem när man vill komma åt ett eventuellt folkligt ursprung, särskilt som det framför allt är i samband med att
klostret nämns tendensen gör sig gällande, men några upplysningar som inte är behäftade med antikatolsk polemik kan
urskiljas. Bland de viktigare är uppgiften att klostret var beläget på sätesgården Påtorp. Närmare bestämt är det nuvarande
slottets källare en del av klosterbyggnaden:
I de rum, där numera den välmående ”patronen” på Påtorp förvarar sina öltunnor och potatishögar, där vandrade
då i långa, halvskumma korridorer vitbeslöjade nunnor och
munkar i sina svarta kåpor smögo sig där med tysta fjät, frammumlande sina Pater Noster och tummande sina radband.
I romanen är Påtorp samtidigt ett adligt herresäte tillhörande ätten Gylta och ett andligt, och gyltorna bor i samma
byggnad som klostrets invånare. Orsaken anges vara att en
förfader till herren till Påtorp tvingats instifta ett kloster på
platsen som botgöring för en allvarlig synd. Relevant i sammanhanget är också att romanens huvudperson Peder Gylta
på grund av privata hämndmotiv skjuter ihjäl en präst i Fristads kyrka under pågående mässa.
C. J. Ljungström behandlar inte klostertraditionen som ett
eget tema i sin bok utan nämner den i avsnittet om sätesgårdar i Veden. Han skriver om Påtorp att en ”sägen är i orten
gängse, det en Herr Peder Gylta framför altaret i Fristads eller
Lenghems1 kyrka skall hafva dödat en munk eller prest, hvarefter han till bot för detta brott skulle vid Påtorp uppbyggt
ett kloster”. I en fotnot nämns att sägnen ”romantiserats” av
Herman Bjursten.
Klas Olofssons uppteckningar i tvåbandsverket Folkliv och
folkminne i Ås, Vedens och Gäsene härader i Västergötland bygger på fältarbete utfört mellan 1870- och 1900-talet och
materialet är enligt författaren taget ”direkt ur folkets mun”
Liksom hos Ljungström presenteras inte föreställningen om
ett kloster för sig utan i redovisningen av folktro kopplad till
Påtorp. Gamla människor trodde enligt Olofsson att ett kloster funnits på Påtorp och att källarvåningen under den äldre
sätesbyggnaden var en del av klostret, ty ”där ha torpare sett
en igenmurad dörr till en underjordisk gång”. Tunneln skulle
ha mynnat i Fristads eller Längjums kyrka och använts av
munkarna när de skulle dit för att förrätta mässa. Förekomsten av underjordiska gångar hör enligt Olofsson i folktron
ofta samman med traditioner om kloster. Folkloristen Ebbe
Schön gör samma koppling i sin bok Folktrons ABC (2004).
Man berättade också för Olofsson att en person som hette
”Gölta ifrån Påtorp sköt ihjäl en munk ifrån Påtorps klos1. Ljungström måste förväxla Länghem och Längjum.

12

ter, då munken stod och messade framför altaret i Längjums
kyrka”.
I Olofssons dikt ”Klosterhålan” i samlingen Kring kvällsbrasan. Bygdesägner och Folkprat som utger sig för att återge folkliga trosföreställningar i Fristadstrakten ges en annan placering
av klostret. Här görs ingen koppling till Påtorp utan klostret låg istället där Munkån nu rinner fram. Dikten beskriver
den händelse som ska förklara åns ändrade bana under den så
kallade klosternatten, då klostret försvann ner i jorden vilket
fick vattendraget att vrida sig och skölja ihop en ö av gyttja
över klostret och på så sätt bilda den så kallade Klosterhålan.
Uppfattningen att det är Bjurstens roman som är ursprunget till det folkliga minnet av klostret i Fristad har förts fram
i olika sammanhang. Man menar då att Bjurstens fiktion felaktigt uppfattats som en skildring av verkliga händelser. Ada
Damm skriver i Borås och sjuhäradsbygden (1944) att traditionen om klostret är seglivad och att Bjurstens roman ibland
spökar. Många i Fristad har svårt att tro att romanen inte vilar
på historisk grund, skriver hon, men vill inte klandra Bjursten
för detta eftersom hon förmodar att hans avsikt inte varit
att framställa sin berättelse som annat än rent fiktiv. Damms
förståelse tar alltså inte hänsyn till vad Bjursten skriver i sitt
förord, kanske för att hon läst 1913 års utgåva där förordet
inte tagits med och att hon därför inte känner till romanens
samband med folklig tradition.
I en artikel i Fristads hembygdsförenings årsskrift 1999 ansluter sig Birgit Thulin till uppfattningen om Bjursten som
traditionens källa. Efter att ha läst romanen, skriver hon, frågade hon sig om det fanns någon sanning i författarens anspråk på att bygga på historisk grund i sin ”rövarhistoria”,
som hon kallar den:
När jag började spekulera över den eventuella sanningen
bakom historien i boken, var det någon som sade: Den där
episoden med prästen, som blir skjuten framför altaret bygger
väl på en gammal sägen, för det står om den i Klas Olofssons
bok. Jag slog upp vad han skriver om Påtorp, och mycket
riktigt, där fanns historien om den mördade prästen. Men
sedan stod det, att denna sägen berättades allmänt i Fristad
på 1870-1880-talen. Lägg märke till, att Bjurstens bok utkom 1853, genast blev mycket populär och trycktes i flera
upplagor.
Det finns ett problem med denna iakttagelse. Olofsson återger nämligen en sägen om ett prästmord i Längjums kyrka,
men i Bjurstens roman äger det rum i Fristads kyrka. Ljungström känner 1865 till båda varianterna. Längjums kyrka togs
tidigt ur bruk men stod kvar som ruin till 1860-talet då dess
sten användes vid byggandet av järnvägen. Om Bjurstens roman fått ett så omedelbart och starkt genomslag i bygden
som en del vill göra gällande är det tänkbart att skiftet av
plats för mordet i den folkliga varianten av historien ägt rum
i samband med nedrivandet av den gamla kyrkan. Att järnvägen byggdes samma år som romanen utkom gör dock att
tidsperspektivet blir något för snävt. Det troligaste är nog att
platsen blivit föremål för folklig spekulation före rivandet.
Bjursten och Ljungström är också överens om att klostret
instiftats som botgöring av en herre till Påtorp av Gyltaätten,
men Ljungström ser detta som direkt kopplat till prästmordet
medan det hos Bjursten (och även hos Olofsson) redan funnits sedan länge när Peder Gylta utför dådet. Skillnaden kan
bero på att Bjursten förhåller sig fritt till folklig tradition i sin
skönlitterära framställning.
De uppgifter som endast finns hos Olofsson får ingen förklaring i Damms och Thulins modell. Det gäller förekomsten
av en underjordisk gång och historier kring Påtorps vällingklocka som ansågs vara identisk med den gamla klosterklock-

Platsen för Längjums kyrka markeras av en sten med oläslig text.
an. Dessa föreställningar kan ha uppkommit efter Bjurstens
roman och som en följd av den, men det är också möjligt att
Olofsson i sin framställning tagit med sådant som de andra
funnit överflödigt i sina sammanhang, eftersom han till skillnad från dem haft som primärt syfte att samla in och återge
folkligt material.
Frågan skulle kunna lösas om belägg för klostertraditionen funnits före Bjursten. Det är möjligt att det gör det; i
sin bok om Herman Bjurstens far, prästen och riksdagsmannen Anders Bjursten, låter nämligen Gunhild Karle (2003)
traditionen vara känd redan 1822. Tyvärr gör Karles val av
metod att denna uppgift inte utan vidare kan accepteras. Hon
skriver i sitt förord att hennes berättelse ”bygger på verkliga
händelser och dokument”, men att hon istället för att lägga
fram den rent dokumentärt valt att återge den i romanform.
Det mesta i framställningen har ägt rum i verkligheten, ”men
en del fritt skapade händelser har tillfogats, varvid den aktuella historiska bakgrunden alltid beaktas”. Problemet med
tillvägagångssättet är att det eget tillfogade inte markeras så
att läsaren kan skilja det verkliga från det fiktiva, och att författaren inte löpande redovisar sina källor utan endast samlar
dem i en käll- och litteraturföreteckning. Herman Bjurstens
roman anförs inte där och bör därför inte på ett direkt sätt
ligga till grund för en eventuell fiktiv konstruktion, men det
går inte heller att spåra vad uppgiften om klostret bygger
på genom att granska de angivna källorna. Därför får Karles
uppgift i det här sammanhanget betraktas som en av henne
fritt skapad händelse, och boken som helhet som en roman
snarare än en biografi.2
Traditionen om klostret bör på något sätt hänga samman
med den senmedeltida ägarättens kopplingar till Vadstena
kloster. Bengt Gylta (död 1488) bodde i Vadstena under slutet
av sitt liv och begravdes i klosterkyrkan där, och hans son
Peder Gylta inträdde 1514 som prästbroder i klostret. Peders
dotter Ingegerd blev nunna 1517 och hans sondotter Katarina Bengtsdotter var en av klostrets sista abbedissor. Katarina ska ha avlidit under ett besök hos släkten på Påtorp, och
avbildats på en porträttgravsten i Fristad kyrka tillsammans
2 Jag har försökt få kontakt med Karle genom den e-postadress
hon angivit i sin bok.
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med sin mor. Denna gravhäll har kanske varit viktig för det
folkliga minnet, till exempel om man vetat att den föreställer
en abbedissa och utgått från att hon varit gravsatt i kyrkan.
Om man dessutom känt till abbedissans kopplingar till Påtorp
är det inte konstigt om man antagit att det funnits ett kloster
där.

Katarina Bengtsdotter Gyltas cenotaf på Fristads kyrkogård. Stenen
har delats och använts som trappa.
Betraktar man den folkliga föreställningen om ett kloster
på Påtorp i termer av kollektivt och socialt minne kan den
kopplas till gårdens ekonomiska betydelse under den period
den observerats. Enligt Olofsson hörde ett fyrtiotal gårdar
runt Fristad till Påtorp vid 1700-talets slut, och på 1850-talet
kunde trettio till fyrtio dagsverkare vara i arbete där samtidigt.
Det är rimligt att anta att många av traditionsbärarna på ett
eller annat sätt var beroende av gården och att den av den anledningen blev föremål för sägenbildning. Att vällingklockan
som reglerade arbetstiden på godset fått en plats i det folkliga
kollektiva minnet tyder på detta.
Källmaterialet visar inte omfattningen av klostertraditionen. Bjursten skriver att den ”levat på folkets läppar”, Ljungström att den är ”i orten gängse” och Olofsson att ”så lödo
sägnerna på bygden”, men eftersom ingen av dem redovisar
sina insamlingsmetoder går det inte att avgöra hur många de
personer som döljer sig bakom deras formuleringar är eller
om det rör sig om en viss grupp människor. Det muntliga
berättandets tendens att anpassa sig till aktuella förväntningar
är ytterligare ett problem som särskilt Olofssons material kan
misstänkas vara behäftat med. Eftersom han haft som syfte
att samla in folkminne är det nämligen möjligt att han, om
han i förväg känt till klostertraditionen, har frågat sina informanter om den och fått de svar man förmodat att han sökte
efter. Man kan alltså tänka sig att klostertraditionen varit
närvarande på orten, men inte som en aktuell och levande
del av den folkliga kulturen. Källmaterialet visar inte om det
var något som ofta kom på tal, exempelvis i samband med att
man gick till Påtorp för att utföra dagsverken, eller något man
drog sig till minnes vid särskilda tillfällen, till exempel när en
folklivsforskare kom på besök.
Oscar Söderholm
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Kjellander och högkyrkligheten
Kyrkoherden Fredrik Kjellander i Stenstorp (1875-1968),
prästvigd 1904, var en folklig
och omtyckt präst, som närmast är ihågkommen för de
många anekdoter i vilka han
förekommer. Men sin viktiga
insats i kyrkolivet gjorde han
som en av högkyrklighetens
pionjärer i Skara stift. Med
högkyrklig menar man då
en person som betraktar det
kyrkliga ämbetet som en viktig del av det kyrkliga arvet.
Den sidan av Kjellanders verksamhet förefaller mera bortglömd men är värd att bringas
i åtanke.
Kjellander var språkkunnig
och berest. Han levde i en
tid när det inte var vanligt att
intressera sig för de kyrkliga
förhållandena i andra länder.
Kjellander tog intryck av gudstjänstlivet i olika samfund. Det
som grep honom i den ortodoxa liturgien var stillheten och
andakten hos den tillbedjande menigheten. I den anglikanska
kyrkan fick han uppleva söndagligt nattvardsfirande under
ledning av en präst, klädd i liturgiska kläder, som växlade efter
kyrkoåret, och firad vid ett altare som även under den ljusa
årstiden pryddes av tända ljus. När Kjellander vid sina egna
gudstjänster försökte införa något av det som han själv inspirerats av, misstänkliggjordes han för att vara ”katolik”. I dag
skulle hans arbetsformer inte väcka uppseende.
*
Kjellander har själv berättat att han under ett av de första
åren som nyvigd präst var adjunkt åt en troende präst. Enligt
Kjellander menade man med detta en präst, som någon gång
predikat i ett missionshus. Som adjunkt skulle han en julhelg
hålla högmässa med nattvard, troligen på en av de mindre
besökta helgdagarna. Därför sökte Kjellander upp sin kyrkoherde och hörde efter om kyrkan ägde någon mässhake.
Denne lät förvånad:
- Tänker du använda den i så fall?
Kjellander svarade försiktigt:
- Inte om inte farbror går med på det.
Kyrkoherden fortsatte:
- Det skall finns en mässhake uppe på vinden någonstans.
Barnen brukar använda den när de lussar.
Eftersom det tydligen inte var något hinder att använda mässhaken gick Kjellander upp på vinden och letade. I ett hörn av
vinden hittade han en äldre mässhake. Den låg på golvet och
var i ett skick som visade att den fått var med om ett och annat. Det är troligt att Kjellander använde mässhaken vid högmässan efter att ha sökt snygga upp den så gott det sig göra lät.
*
Det viktiga för Fredrik Kjellander var naturligtvis inte mässofirandets yttre form utan nattvardslivets förnyelse. Men så snart
Kjellander fick ekonomiska möjligheter skaffade han sig egna
liturgiska textilier. Han blev då oberoende av den utrustning
som fanns i de ofta fattiga församlingar där han tjänstgjorde.

Efter att Kjellander till en början ha varit tämligen ensam
i sitt arbete på ett värdigt kyrkligt gudstjänstliv väcktes så
småningom intresse hos flera ämbetsbröder. En av dem var
hans förman kontraktsprosten Fritz Wetterholm (1874-1947)
i Falköping, i vars pastorat Kjellander sedan 1909 var komminister i Luttra. I samband med renoveringen av S:t Olofs
kyrka i Falköping 1918-1920 bad prosten Kjellander skaffa
pastoratet två vita mässhakar. Par av mässhakar i samma färg
var under förra hälften av 1900-talet en självklarhet i pastorat, där det fanns möjligheten att två präster samtidigt skulle
komma att tjänstgöra. De skulle då kunna utföra altartjänsten med de symmetriska vandringar och vändningar, som
till mitten av 1900-talet var en självklarhet men nu är ett
minne blott. I Falköpings pastorat var en sådan gudstjänst ett
undantagsfall. Därför placerade prosten den ena mässhaken
i Falköping, den andra i Luttra. Församlingens båda präster,
prosten Wetterholm själv och komminister Kjellander, hade
dem då bekvämt åtkomliga när de skulle fira mässa i någon av
pastoratets kyrkor. Till historien hör att båda skrudarna hade
bekostats av kontraktsprosten själv.
Det fanns givetvis andra präster, som inspirerades av liknande idéer som Kjellander. Men de var på 1920-talet inte så
många. En av Kjellanders närmaste vänner var Olof Magnusson med sluttjänst komminister i Borås. En annan var biskopen Hjalmar Danells son Sven, med tiden själv biskop över
Skara stift.
Kjellander fann också åsiktsfränder inom Societas Sanctæ
Birgittæ. Sällskapet hade grundats 1920 och bestod av människor som inspirerats av gudstjänstlivet på Birgittas tid med
mässa och tidegärd. De träffades årligen i Vadstena för att ta
till vara det bästa i medeltidens andliga arv. För den praktiska
ledningen svarade greveparet Eric och Mary von Rosen från
Rockelstad i Södermanland, för den andliga domkyrkosysslomannen Hugo Berggren i Västerås som var sällskapets förste
confessor och en framstående sångare. Kjellander och Magnusson blev så småningom medlemmar.
1922 blev Kjellander kyrkoherde i Stenstorp. Liturgiskt
hade han nu frihet att tillämpa många av sina idéer om gudstjänstlivets praktiska utformning. Kjellander hade exempelvis tända ljus på altaret. Församlingen tillät detta på villkor
att kyrkoherden betalade dem själv. Men när kyrkoherden
gjorde korstecken över församlingen vid välsignelsen protesterande församlingen. Kjellander upphörde då med detta.
Men när han under altartjänsten i högmässan var vänd mot
altaret tecknade Kjellander korsets heliga tecken utan att någon protesterade.
I Stenstorp hade Kjellander också möjlighet att samla vänner och intresserade till kyrkliga sammankomster. När den
blivande ärkebiskopen Yngve Brilioth 1925 publicerat sin bok
Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv, åtog sig den anglikanske munken Gabriel Hebert att översätta Brilioths nattvardsbok till engelska. Vid ett av Heberts besök i Sverige inbjöd
Kjellander honom till Stenstorp. Enligt vad Maria Eckerdal
visat i sin doktorsavhandling betydde Heberts anglikanska
bakgrund en hel del för Yngve Brilioths egen nattvardssyn.
*
En av de yngre vänner som Kjellander på 1930-talet fick
genom SSB var Bengt Ingmar Kilström (1922-2006), sedermera präst och lektor och de sista åren före pensioneringen tf.
professor i praktisk teologi i Åbo. Han bodde vid några tillfällen hos Kjellander i Stenstorp. Kilström och Kjellander grundade i början av 1940-talet ”S:ta Elins hjälpfond”. Den hade
till syfte att ge anslag åt studerande, som ville delta i kyrkliga
sammankomster men inte hade ekonomiska möjligheter att

vara med. Man torde närmast ha haft i åtanke Societas Sanctæ Birgittæ generalkapitel i Vadstena kring Birgittas dödsdag
den 23 juli. Där kunde de deltaga i ett gudstjänstliv under
ledning av några av pionjärerna för den liturgiska förnyelse,
som ett halvsekel senare blev en självklarhet överallt. Fonden
finns veterligen ännu kvar men under annat namn.
När Kilström lämnade Stenstorp yttrade Kjellander:
- Om du någon gång skulle behöva en hundralapp så hör av
dig. - Summan låter liten för våra öron men torde motsvara
åtskilliga tusenlappar i 2016 års penningvärde.
Det skulle han inte ha sagt till Kilström. Efter någon tid fick
Kjellander ett öppet brevkort, frankerat med ett tioöres frimärke. Ett brevporto kostade 50% mera eller hela femton öre.
På kortet stod det bara:
- Nu kan du skicka mig den där hundralappen som du lovade.
Kjellander skickade hundralappen som han lovat. Men när
han berättade om händelsen för en av Kilströms jämnåriga
skedde det med reflexionen att Kilström borde ha vårdat relationerna dem emellan med bättre omdöme. Då hade han
kunnat få betydligt större ekonomiskt utbyte av deras bekantskap.
*
Kjellander gifte sig aldrig. När han fick ett eget hem i en
prästgård var han därför vad som i annonserna kallades en
ensamstående bildad herre. Som sådan var han tvungen att
skaffa sig en hushållerska, som kunde sköta de löpande rutinerna i ett hem.
Som emeritus bodde Kjellander kvar i en villa i Stenstorp.
Han kallade den villa Klosterbo. Han hade fortfarande hushållerska. Kjellander nämnde en gång när författaren var med
att när han haft en hushållerska anställd cirka tre eller fyra år,
så brukade Kjellander säga upp henne och annonsera efter en
nykomling. Orsaken var att efter så lång tid hade en hushållerska lärt känna alla hans bekanta. På det stadiet av anställningen brukade hushållerskorna ha synpunkter på Kjellanders dagliga vanor och på de personer han brukade bjuda
hem. Då reagerade Kjellander:
- Nu tror jag det är tid att madammen ger sig iväg.
*
Det berättas att Kjellander var en uppskattad predikant. Han
hade ett folkligt sätt och lär därför ha varit mycket omtyckt.
Han påstås gärna ha gått ned till järnvägsstationen i Stenstorp,
som då ännu var en betydande järnvägsknut med bibana till
residensstaden Skara. Här vandrade Kjellander omkring på
perrongen och språkade med de personer han mötte.
*
Kjellanders folkliga sätt gjorde honom tydligen omtyckt
bland sina församlingsbor. De flesta trivdes tydligen med sin
präst och tänkte troligen inte närmare på hur han utförde
altartjänsten. Kjellander berättade en gång i en krets där författaren var närvarande att en man en gång kom fram till
honom efter en söndagsgudstjänst och frågade:
- Kyrkoherdens gudstjänster som i dag, är de katolicism?
Kjellander var trött efter söndagens alla gudstjänster, samtal
och förrättningar. Han orkade inte ge sig in på några längre
utläggningar utan svarade ett uppgivet:
-Ja.
Den frågande funderade ett ögonblick innan han kommenterade svaret:
-Jaså. Men då förstår i varje fall inte jag, med mitt lella förstånd, varför di en gång i tiden bytte lära.
Bengt Stolt
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Historiskt i Lunds domkyrka

Lutherska världsförbundets ordförande biskop Munib Younan och påve Franciskus undertecknar ett historiskt beslut.
Måndagen den 31 oktober möttes ledare för Romersk-katolska kyrkan och representanter för Lutherska Världssamfundet
i Lund. Det blev ett historiskt möte med undertecknandet
av ett dokument med riktlinjer för arbetet kring kyrkornas
enhet. Mycket återstår men detta var en god inledning till
reformationsjubileet 2017 som ju inte handlar om att fira
historia utan ta fram reformationens grundprinciper. Detta
vidrörde Påven i sin predikan som här återges.
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er” (Joh 15:4). Dessa ord
som Jesus säger vid den sista nattvarden ger oss en inblick
i Kristi hjärta kort före hans slutgiltiga självutgivelse på
korset.Vi kan förnimma hur hans hjärta slår av kärlek till
oss och hur han längtar efter enhet för alla som tror på
honom. Han säger till oss att han är den sanna vinstocken
och att vi är grenarna; och att vi, om vi vill bära frukt,
måste vara förenade med honom såsom han är förenad
med Fadern.
När vi nu möts här i Lund för att be tillsammans, vill
vi uttrycka vår gemensamma längtan efter att förbli förenade med honom för att ha liv. Vi ber honom: "Herre,
hjälp oss att genom din nåd vara mer förenade med dig
för att tillsammans kunna ge ett mer effektivt vittnesbörd
om tron, hoppet och kärleken". Det är också ett tillfälle
att tacka Gud för att så många av våra bröder och systrar
från olika kyrkliga samfund inte har resignerat inför splittringen, utan ansträngt sig för att upprätthålla hoppet om
försoning bland alla dem som tror på den ende Herren.
Vi katoliker och lutheraner har påbörjat vandringen tillsammans på försoningens väg. Nu, i samband med det gemensamma minnet av reformationen 1517, har vi ett nytt
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tillfälle att tillsammans slå in på en väg som har tagit form
under de senaste femtio åren i den ekumeniska dialogen
mellan Lutherska världsförbundet och den katolska kyrkan. Vi får inte resignera inför oenigheten och avståndet
som kyrkosplittringen har skapat mellan oss. Nu har vi
möjlighet att reparera en avgörande etapp av vår historia,
att övervinna motsättningar och missförstånd som ofta har
hindrat oss från att förstå varandra.
Jesus säger till oss att Fadern är vinodlaren (jfr v. 1), som
vårdar och ansar grenarna för att de ska bära mer frukt (jfr
v. 2). Fadern har ständig omsorg om vår relation med Jesus, för att se om vi verkligen är förenade med honom (jfr
v. 4). Han ser på oss, och hans kärleksfulla blick uppmuntrar oss att rena vårt förflutna och arbeta i nuet för att den
framtida enhet som han längtar efter ska bli verklighet.

Två statschefer samtalar.

Också vi måste betrakta vårt förflutna kärleksfullt och
uppriktigt, erkänna våra fel och be om förlåtelse. Gud är
den ende domaren. Med samma kärlek och uppriktighet
behöver vi erkänna att splittringen mellan oss avvek från
den ursprungliga intentionen hos Guds folk, som av naturen söker att vara tillsammans, och att den historiskt sett
har vidmakthållits snarare av denna världens makthavare
än av det troende folkets vilja: detta folk som alltid och
överallt är i behov av sin Gode Herdes trygga och ömma
ledning. Hos båda parterna fanns det också en uppriktig
vilja att bekänna och försvara den sanna tron. Men vi är
också medvetna om att vi har slutit oss i oss själva av rädsla
eller fördomar mot de andras sätt att bekänna tron, som
betonar andra saker och har ett annat språkbruk. Påven
Johannes Paulus II sade: "Vi får inte låta oss styras av en
önskan att göra oss själva till domare över historien, utan
enbart sträva efter att bättre förstå det som har hänt och bli
bärare av sanningen" (Budskap till kardinal Johannes Willebrands, prefekt för Påvliga rådet för de kristnas enhet, 31
oktober 1983). Gud är vingårdens herre, som vårdar och
skyddar den med ofantlig kärlek. Låt oss beröras av hans
blick; det enda han vill är att vi ska bli kvar som levande
grenar i hans Son Jesus. När vi betraktar det förflutna på
ett nytt sätt försöker vi inte att ändra det som har hänt,
vilket vore omöjligt, utan att "berätta den delen av historien på ett annat sätt" (Lutherska–romersk-katolska enhetskommissionen, Från konflikt till gemenskap, 17 juni
2013, 16).
Jesus påminner oss: ”Utan mig kan ni ingenting göra”
(v. 5). Det är han som bär oss och sporrar oss att finna sätt
att göra enheten till en alltmer uppenbar verklighet. Utan
tvekan har kyrkosplittringen varit en enorm källa till li-

dande och missförstånd. Men den har också lett oss till att
erkänna att vi inte kan göra någonting utan honom och
gett oss möjligheten att bättre förstå vissa aspekter av vår
tro. Med tacksamhet erkänner vi att reformationen har
bidragit till att ge den Heliga Skriften en mer central roll
i Kyrkans liv. Vi firar femtio år av dialog mellan katolska
Kyrkan och de lutherska kyrkorna i Lutherska världsförbundet; och genom att vi tillsammans har lyssnat till Guds
ord i Skriften har denna dialog gjort betydande framsteg.
Låt oss be Herren låta hans Ord bevara enheten mellan
oss, ty hans Ord är en källa till näring och liv. Utan att
inspireras av det kan vi ingenting göra.
Vid avslutningen av mässan den 1 november sa Biskop Anders Arborelius följande:
Av hela vårt hjärta vill vi tacka Gud för den helige faderns närvaro bland oss. Dessa dagar har varit dagar i trons
glädje, vi har förnyats i kärleken och föryngrats i hoppet.

Skara stiftshistoriska sällskaps
medlemmar
tillönskas en
God Jul och Gott Nytt År
*
Boka redan nu årsmöte i Varnhem den 22 april.
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Dödsdomar och spöslitning – en häxprocess i Örslösa
Under 1600-talet drog häxprocesser som en andlig farsot
fram över hela Sverige. Främst kvinnor torterades och brändes på bål på mycket lösa anklagelser och flera hundra fick
sätta livet till på ett grymt sätt. Från Västergötland finns få
exempel på trolldomshysterin, men processer förekom exempelvis i nuvarande Lidköpings kommun.
Den 13 juli 1664 stod vid tinget Örslösa Jöran Svensson
och hans hustru Marina från Uveredstorp anklagade för olika
slags trolldom. Anklagelser vällde in från grannar, som under lång tid iakttagit märkliga händelser och beteenden hos
makarna. Då de inte kunde finna naturliga förklaringar till
allt, ansåg de att magi och trolldom måste vara med i spelet.
Marinas mor hade varit en klok gumma och dottern hade
ärvt en del klokskap och flera ramsor efter henne. Detta kunde vara både riskabelt och farligt, även om granarna gärna
anlitade Marina vid enklare åkommor såsom tandvärk eller
bensår. Marina kunde då bota med olika salvor eller genom
de ramsor hon läste. Också hästar med tarmvred eller mask
kurerade hon.Vid tinget fick hon läsa upp sina verser och de
antecknades i protokollet. Ofta innehöll de helgonnamn och
sådant var betänkligt och ogudaktigt i det lutherska Sverige.
Helgonen hade ju av reformationen avskaffats och alla helgonbilder förpassats till kyrkvindar eller sophögar. Att överhuvud använda ramsor mot olika åkommor kallades signeri
och var en styggelse enligt prästerna och straffbart enligt lag.
Marina erkände inför tinget att hon läst sina verser men bara
för att hjälpa sina medmänniskor, aldrig i ond avsikt för att
förgöra eller skada.
Gåsungar och smörlycka
Anders Månsson, en av grannarna, kunde dock berätta att en
gång, när hans sugga bitit ihjäl Marinas fem gåsungar, så hade
hon hotat Anders med att han skulle få femfalt igen. Och
mycket riktigt. Anders bästa ko blev stånggalen och började
mjölka blod. Marina förklarade, att hon intet viste om detta.
Grannar kunde också intyga att Jöran sålde mycket smör, trots
att han bara hade tre kor. Detta berodde på att han hade god
smörlycka, förklarade Jöran, grädden blev alltid till vackert
smör i hans kärna. Byborna menade dock, att det inte kunde
stå rätt till, han måste ha underjordiska krafter i sin tjänst.
Något mer än sina signerier erkände inte Marina och då
klara bevis saknades mot Jöran och inga fler erkännande kunde pressas fram målet, så skickade tingsrätten handlingarna i
målet till Göta Hovrätt i Jönköping. Bedömningen av brottets art var tydligen inte lätt och häradsrätten kände sig osäker. Hovrätten tog också god tid på sig men efter en ordentlig
prövning av målet skickade man tillbaka ärendet och krävde
att ett nytt ting måtte hållas för att få fram tydligare bevis och
säkrare fakta. Ny förhandling ägde också rum, denna gång i
Tranum, i februari 1666.
Mjölkharar och vargar
I rätten framkom det nu bl.a. att en mängd vargar hade invaderat slätten 1660 och då bitit ihjäl flera kreatur, Jörans får
hade de dock skonat.
- Varför? undrade många.
- Stod Jöran i förbund med mörksens makter?
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Makarnas smörproduktion ventilerades även nu. Flera vittnen
hade sett spår efter mjölkharar omkring Uveredstorp. Dessa
harar var mytiska väsen, som kunde tjuvmjölka grannens kor
och sedan spotta upp mjölken hos sin husbonde. Runt Jörans
lagård hade setts stora hopar av harar, "med långa, svarta öron
som knifslidor". Jöran värjde sig nu med att hans kor var av
en dansk, högmjölkande ras och anledningen till hans stora
smörframställning. Detta tillbakavisades av byborna och ansågs som ren lögn och en osannolik förklaring.
Tingsrätten ansåg sig emellertid nu ha underlag för en dom.
Vittnena bedömdes tydligen som tillförlitliga och många händelser runt Uveredstorp som onaturliga och omöjliga att förklara med sunt förnuft; trolldom och magi måste ha använts.
Och så var det ju Marinas ramsor, dem hade hon erkänt.
Jöran och Marina döms bägge till döden efter Guds lag.
I svensk lag fanns nämligen inget straff för trolldom, men
denna brist hade avhjälpts 1608 genom att man lagt Moseböckernas straff för häxeri till lagboken. Och där stadgades
sannerligen ingen mildhet mot trollpackor. Tvärtom.
Hovrätten ingriper
Nu var dom avkunnad och trollpackeparet satt inom lås och
bom på Läckö i väntan på bödeln och hans yxa. Enligt lag
måste dock dödsdomar godkännas av hovrätten och i Jönköping var man inte lika full av vidskepelse och skrock som på
Kålland. Hovrätten river därför upp domen och ger order om
ytterligare en rättegång mot Jöran och Marina.
Denna kommer till stånd i Örslösa den 18 september 1666
och nu begrep Kållands häradsrätt att man fått bakläxa och
man förstod signalerna från överheten. Ny dom skrivs och i
den förklaras Jöran och Marina för oskyldiga i brist på bevis
och rätten skriver att det alltid är "bätter att fria en skyldig
än fälla en oskyldig". Av respekt för hovrätten vågar man tydligen inte mäta ut något straff utan ber ödmjukast om hjälp
med detta. Ett juridiskt lappkast hade utförts.
Slutdomen
Den 17 oktober kommer den slutliga domen från Jönköping
och då har Jöran och Marina våndats i halsjärn på Läckö slott
sedan i februari. De har kastats mellan hopp och förtvivlan
och dålig mat, fukt, kyla och skräck har plågat dem i månader.
Vad som än stod i domen så måste den vara efterlängtad.
Vad har då hovrätten beslutat? Jo, livet får de behålla, men
ett kännbart straff blir det. De skall bägge hudstrykas, det vill
säga piskas vid tingsdörren i Örslösa och därefter offentligen göra avbön i kyrkan. Det skall också ordentligt inpräntas
dem, att om de vidare sysslar, även med lindrig trolldom och
signeri så skall straffet för dem skärpas, "androm till warnagel". Kyrkoherden i deras hemsocken får också uppdrag att
undervisa dem i den rätta och sanna religionen för att de skall
förstå "hur stor syndh de begått hafwa och huru högheligen
dhe hermed hafwa förtörnat Gudh".
Hovrätten såg tydligen inte mellan fingrarna med trolldomsbrott och dess dom verkar för oss grym och brutal.
Sannolikt ville man skrämma allmogen, men påpekas bör att
straffet för Jöran och Marina var lindrigt för sin tid. I Dalarna
tändes vid denna tid tjogtals häxbål, sedan stackars kvinnor

lättvindigt dömts till döden av höga jurister, som inte genomskådat vidskepelsen bakom vittnesmålen.
Jöran och Marina räddade livet men drabbades av grannars
avsky och av grym lagstiftning. Deras liv efter hudstrykning
och avbön vet man inget om men ett är då säkert. Deras
fortsatta tillvaro kunde aldrig bli trygg och normal, i stället
väntade förakt, armod och ständig fruktan för nya anklagelser.
Målet mot Jöran och Marina innehåller flera av de tidstypiska anklagelsepunkterna för häxeri och trolldom, ofta
orsakade av dålig grannsämja, missundsamhet, ovänskap och
primitiv tro på övernaturliga krafter. Mycket av allt detta
återkommer några år senare i ett annat trolldomsmål, det mot
Olof Håkansson och Ingierd Olufs i Tranum. Nu tog dock
häradsrätt och hovrätt anklagelserna på större allvar, sannolikt
av rädsla för att häxtron skall sprida sig. Ingierd torteras på
Läckö men då hon inte ens på sträckbänken erkänner, så blir
hon friad.

Ny bokutgivning

Tore Hartung

Bokmässan i Göteborg

HB Hammar, Lennart Nordqvist och Elin Strand i Skara
stiftshistoriska sällskaps monter
Även i år var sällskapet representerat vid höstens Bokmässa
i Göteborg. Många entusiastiska medlemmar var med och
deltog i arbetet. Monter delades med Västergötlands fornminnesförening och Stiftelsen Skaramissalet. Sällskapet sålde
böcker för nästan 9.000 kronor och flera nya medlemmar
anslöt sig till sällskapet. Inte minst värdefullt är samtalet mellan medlemmar i och kring montern.
I år presenterade Elin Strand boken "...dessa synnerligen
otacksamma främlingar..." som utifrån två latinska 1700-tals
avhandlingar presenterar romernas historia och kultur. Även
översättaren Johnny Strand var på plats. Boken rönte stor
uppmärksamhet och det gjordes reklam för den i Romernas
Riksförbunds monter.
HB Hammar presenterade också sin under förra året utgivna bok Ingrid av Skänninge.

Här presenteras för första gången två svenska avhandlingar
från 1700-talet om romernas historia. De är ursprungligen
skrivna på latin, den lärda världens dåtida språk, i Uppsala,
1730 respektive 1791. De är unikt centrala i den meningen att
de utgör de tidigaste kända akademiska texterna om romer i
Europa. Det är utgivarens förhoppning att texterna ska stimulera till vidare forskning om romsk historieskrivning.
Bokens titel Dessa synnerligen otacksamma främlingar är hämtad från Björckmans avhandling från 1730 och illustrerar omgivningens världsbild och synen på romer och romsk kultur.
Antiziganismen, som har en lång historia, har beskrivits som
en ”socialt accepterad rasism”. Fördomar och okunskap är i
hög grad levande också i vår tid och historiska texter som
dessa blir en viktig del i förståelsen av vad som givit antiziganismen dess näring.
Översättningen är gjord av docenten i latin Johnny Strand.
Inledningen är skriven av Elin Strand och EU-parlamentariker Soraya Post. 1700-tals avhandlingarna kommenteras av
prof. em. Erland Sellberg, idéhistoriker. Redaktör är Johnny
Hagberg
Boken utges i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie som nr
86. Den omfattar 80 sidor och är bunden i hårdpärm.
Pris 150 kr, beställes genom Johnny Hagberg.
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