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I mars månad 1875 avled den gamle biskopen J. A. Butsch i 
Skara. Valet av ny biskop ägde rum den 19 maj. Strax före valet 
hade Gunnar Wennerberg avgått ur regeringen och från sitt 
statsrådsämbete - inte minst i motsättning till Oskar II. Vilka 
utsikter fanns för honom att fortsatta sin karriär inom stats-
förvaltningen?  Flera ansåg Wennerberg som en god kandidat 
till biskopsstolen i Skara. 

Här i stiftsstaden hade han verkat som lektor vid Katedral-
skolan åren 1849-1864. Under denna tid hade han förenats i 
äktenskap med grevinnan Hedda Cronstedt (1852). Båda hade 
de haft ett stort kristet och socialt engagemang i staden. Varje 
söndag var de på ”ålderdomshemmet” och läste och sjöng för 
de gamla. Gunnar Wennerberg hade suttit med i domkapitlet 
och ägnat åtminstone en dag i veckan åt detta bestyr. Men 
var han lämplig som biskop? Många menade att han stod de 
lågkyrkliga för nära, inte mint genom påverkan från makan. 
Han betraktades i vissa kretsar som ”läsare”.

Gunnar Wennerberg 200 år

Han kom inte på förslag. Efter en hård strid med den seder-
mera utnämnde A. F. Beckman om tredje förslagsrummet (83 
röster mot 78) hamnade Wennerberg på fjärde plats. Ett av 
skälen till att han inte blev vald var enligt Hedda Wennerberg 
”att prästerna i stiftet lär varit rädda för hans mustascher och 
fria åsikter”. Men Gunnar Wennerberg fi ck plåster på såren. 
Två dagar efter biskopsvalet utnämndes han till landshövding 
i Kronobergs län. Efter ytterligare några dagar utnämndes 
han till kommendör med stora korset av Nordstjärneorden. 

Gunnar Wennerberg var född i Lidköpings prästgård den 2 
oktober 1817 och avled efter ett långt och innehållsrikt liv 
på Läckö kungsgård den 24 augusti 1901. Han begravdes i 
Lidköpings kyrka fyra dagar därefter, den 28 augusti, och 
fördes sedan till Odensvi kyrkogård där hustrun vilade sedan 
tidigare.  
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Med offerkyrkosed avses bruket att ge gåvor till en specifi k 
kyrka i syfte att förstärka den egna bönen. Kyrkobyggnaden 
ansågs besitta en särskild helighet som den enskilde genom 
att offra kunde få del av. Välkända och omskrivna offerkyrkor 
är till exempel Kyrkås, Nödinge och Skaga i Västergötland. 

En annan kyrka som ofta pekats ut som offerkyrka är Heda-
reds stavkyrka. Sven-Gunnar Sundberg undersöker i sin bok 
Offerkyrkor i gamla Växjöstiftet (1989) sambandet mellan med-
eltida vallfartssed och protestantisk offerkyrkosed och lyfter i 
det sammanhanget fram Hedared som en av de mera kända 
vallfartskyrkorna i Västergötland. Som medeltida vallfartskyr-
kor räknar Sundberg kyrkor det utfärdats avlatsbrev för, vilket 
visar sig vara andra än de kyrkor som senare var föremål för 
offerkyrkosed. I en av Sundberg anförd skrivelse från 1726 
räknas de kyrkor seden då ansågs fi nnas vid upp och varken 
Hedared eller andra medeltida vallfartsmål i Skara stift nämns, 
men enligt Sundberg är Hedared och tre andra västgötska 
kyrkor belagda som offerkyrkor  i andra källor. De källor som 
anförs för Hedared är dels Erland Lagerlöfs Medeltida träkyrkor 
(1985), dels en artikel av August Rudberg från 1893. 

Lagerlöf skriver om Brämhults kyrka att den var ”långt in 
i nyare tid ’offerkyrka’, liksom stavkyrkan i Hedared” och 
hänvisar som stöd för detta påstående till Sten Karlings bok 
Kyrkorna i Borås och Brämhult (1955). Men hos Karling ang-
es bara Brämhult som offerkyrka, vilket gör att Sundbergs 
hänvisning till Lagerlöf som källa saknar grund för Hedareds 
vidkommande. Hos Rudberg pekas Hedared däremot tydligt 
ut som offerkyrka, dock utan att belägg för att den varit en 
sådan presenteras.

Rudbergs artikel behandlar offerkällor i Västergötland och 
han driver tesen att offerkällor och offerkyrkor ofta påträffas 
tillsammans. Sambandet är för honom så klart att han anser 
det högst sannolikt att en offerkälla funnits i Hedared, trots att 
en sådan inte är känd. Det framgår inte varför han utgår från 
att offerkyrkosed förekommit där. 

1897 utvecklade Rudberg sin syn på offerkyrkornas kän-
netecknande drag i en text om Bredsäters offerkyrka. Här är 
det avgörande inte närheten till en offerkälla utan att kyr-
kan är byggd av trä och belägen i en avlägsen skogsbygd, ett 
signalement som stavkyrkan passar bra in på. Det är tydligt 
att Rudbergs uppfattning kommer av att denna iakttagelse 
passar in på de kyrkor han i förväg räknar som offerkyrkor. 
1907 behöver han nämligen göra ytterligare en precisering i 

Något om Skara stifts kyrkor eftersom han då funnit ett antal 
stenkyrkor som också uppges som offerkyrkor. Att en kyrka 
uppgivits som offerkyrka är alltså tillräckligt för att Rudberg 
ska räkna den som en sådan. 

Rudberg ger inga belägg för att offrande förekommit i 
Hedared och han anger inga källor. Ett omnämnande som 
han kanske känt till fi nns i Claës Johan Ljungströms Åhs och 
Wedens härader (1865) där det heter om stavkyrkan att ”hon 
varit en offerkyrka, till hvilken år 1506 den 28 Nov. Biskop 
Vincentius, som då besökte Bredared, gaf fyrtio dagars afl at”. 
Här görs uppenbarligen ingen distinktion mellan medeltida 
vallfart i syfte att erhålla avlat och offerkyrkosed. Rudberg 
gör samma koppling till medeltida fromhet när han skriver att 
den förmodade offerkyrkan i Hedared ”hade fordom sådant 
anseende, att hon 1506 erhöll ett fyrtio dagars afl atsbref ”. 

Monica Weikert ger i artikeln ”Gåvans kraft och kyrkans 
helighet” (2001) sin syn på vad som krävs för att en kyrka ska 
kunna anses vara en offerkyrka. Offerkällor och kvardröjande 
helgonkult kan enligt henne ha betydelse, men hon betonar 
att förekomsten av sådant inte är tillräckligt när offerkyrkose-
den ska förklaras som fenomen. Likaså ser hon liksom Sund-
berg en parallell mellan medeltida vallfart i samband med 
helgonkult eller avlat å ena sidan och offerkyrkosed å den 
andra, men ser samtidigt en avgörande skillnad i att det är 
kyrkan i sig som är viktig vid offerkyrkosed, inte helgon el-
ler avlat. 

För att kunna tala om offerkyrkosed krävs därför enligt 
Weikert att det fi nns registrerade gåvor från personer bosatta 
utanför den aktuella kyrkans socken. Kyrkornas inkomster 
hade inte enhetliga benämningar och det som i källmate-
rialet kallas för offer kan därför vara en vanlig allmosa eller 
en fast avgift utan föreställningar om kyrkans helighet eller 
gåvans effekt. Med utsocknes gåvor kringgås detta problem, 
eftersom man enligt Weikert kan anta att ”merparten av de 
utsocknes givare som anges, har offrat till dessa kyrkor i nöd-
situationer. Att en gåva från en utsocknes givare skulle vara 
en dold fast avgift eller något man förväntades lämna är för-
hållandevis osannolikt”. 

I sin doktorsavhandling I sjukdom och nöd (2004) under-
söker Weikert kyrkoräkenskaper för utpekade offerkyrkor. 
Hon skriver att i hennes avhandling har ”ett omnämnande 
om en kyrka som offerkyrka eller liknande varit tillräckligt” 
för att den ska fi nnas med i hennes resultat, vilket får till 
följd att den inventering av svenska offerkyrkor som utgör 
avhandlingens andra kapitel får betraktas som en inventering 
av kyrkor som i olika sammanhang har kallats för offerkyrkor. 
Att Hedared återfi nns här innebär alltså inte att den är belagd 
som offerkyrka.

Weikert gör nedslag i räkenskaperna för de kyrkor hon 
undersöker. Åren 1683, 1718 och 1758 väljs ut, men på 
grund av ett mer begränsat källäge undersöks Hedared bara 
1758 och inga utsocknes gåvor har enligt henne noterats un-
der detta år. 

En noggrannare undersökning av specialräkenskaperna för 
Hedareds kyrka är därför motiverad. Material fi nns för åren 
1738-1845. Under denna period lämnades 23 gåvor till stav-
kyrkan av personer bosatta utanför socknen (1758 har ”en 
resande man gifwitt” en gåva till kyrkan, och på raden under 
är antecknat ett offer av ”Dito en Resande”). 

Den vanligaste kategorin, nära hälften av det totala antalet, 
är ”resande”. Weikert skriver att gåvor i samband med resor 

Förekom offerkyrkosed i Hedared? 

Hedareds stavkyrka
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är typiska för offerkyrkoseden; ett offer skulle bidra till en 
lyckad resa. Om denna tanke låg bakom offrandet i Hedared 
går inte att utläsa i materialet. Det framgår nämligen inte om 
gåvan sänts till kyrkan av personer som rest på annat håll, som 
rest till Hedared enbart i syfte att offra på grund av kyrkans 
särskida rykte, eller om den lämnats av resenärer som passerat 
Hedared. I det sista fallet kan gåvan avse att ordna en säker 
resa, men det är då mindre troligt att denna föreställning rört 
Hedareds kyrka specifi kt utan att man offrat till den för att 
den låg längs resvägen. 

Det fanns anledning för resande att passera Hedared. Carl 
von Linné berättar till exempel att han övernattade där på väg 
till Alingsås från Borås under sin västgötaresa 1746. 

Lokala traditioner påbjöd att gåvor lämnades till kyrkor ut-
anför den egna socknen. Klas Olofsson har upptecknat en så-
dan tradition som var i bruk i Hedareds grannsocknar Vänga 

Anders Börjesson, orgel
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och Bredared på 1850-talet. Om ett dödsfall inträffade och 
den döde skulle begravas i en annan socken än där det skedde 
skulle enligt Olofsson en avgäld erläggas till varje kyrka ge-
nom vilkens socken liket fraktades. Denna tradition gör det 
nödvändigt att i någon mån nyansera Weikerts uppfattning 
att det är osannolikt att utsocknes gåvor är något annat än 
offerkyrkooffer. Betydelsen av Hedareds 23 utsocknes gåvor 
nyanseras också av det faktum att grannkyrkan Sandhult un-
der samma period mottagit 45 gåvor av utsocknes boende. 

Det går alltså inte att belägga förekomsten av offerkyrkosed 
i Hedared med hjälp av kyrkoräkenskaper. Orsaken till kyr-
kans rykte som offerkyrka verkar vara att begreppet används 
med annan betydelse i äldre litteratur. 

Oscar Söderholm

Snart släpper Skara stiftshistoriska sällskap sin nya bok och skiva om Skara stifts orgellandskap!

KLANGRUM - Orglar i Skara stift
Plats: Mariestads domkyrka

Tid: 13 december kl 12

I anslutning till releasen bjuder organist Anders Börjesson på orgelmusik, 
bok och skiva erbjuds till specialpriset 300 kr. Servering av glögg och lussebullar. 

I boken skildrar tio författare det västgötska orgellandskapets framväxt och särdrag. Därtill har 15 orglar från 
olika tider runt om i stiftet spelats in med organist Anders Börjesson, Mariestad, på orgelpallen och Erik Sikke-
ma som tekniker. Det har blivit en välmatad CD på knappt 80 minuter med orgelklanger från fyra sekler där 

varje orgel får briljera. 
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I strålande vackert brittsommarväder drog en stor och 
förväntansfull skara mot Högskolan i Borås på inbjudan av 
universitetslektorn och docenten Johan Sundeen, som skulle 
presentera en nyskriven bok. Tidpunkten kunde tyckas 
vara vald med raffi nemang. Den sammanföll med att man 
i Oslo skulle tillkännage årets fredspristagare. Sundeens bok 
handlar om en person, som en gång nominerats till Nobels 
fredspris. I Tyskland uppmärksammade man hundraårsminnet 
av hans födelse med ett frimärke. Det pryder nu omslaget 
på Johan Sundeens idéhistoriska essäsamling med titeln ”Att 
tjäna är människans storhet”. Den är lånad från den man 
Sundeen presenterar och ger en god karakteristik av hans 
livsgärning. Utanför Caroli kyrka i Borås står man på ”Birger 
Forells plan”. Rätt över gatan  har man det hus som rymde 
prästgården där Birger Forell bodde som kyrkoherde i Borås 
Caroli församling åren 1942-1953.

Birger Forell utnämndes av Kungl. Maj:t till denna 
kyrkoherdebefattning. Då hade redan en omtyckt präst i 
församlingen blivit vald och fått domkapitlets förord. Men 
det gick helt regelrätt till enligt dåvarande bestämmelser. Man 
kan dock förstå att ingången kunde ha varit bättre för en 
kyrkoherde, som kom uttröttad till Borås från ett krigshärjat 
Berlin. Han begav sig hem till det skonade fosterlandet 
med sin familj, hustrun Calise och sonen Urban. Tack 
vare sin eminenta begåvning att gå in i nya uppgifter var 
han snart återhämtad och visade sig rustad att leda arbetet 
i en församling präglad av helt andra villkor än i Berlin: ett 
samhälle i fred och frihet.

I den vällastade och fulltankade bil som förde familjen 
Forell till Borås låg också viktiga dokument, som den i 
Tyskland förföljda så kallade Bekännelsekyrkan hade lämnat 

i Birger Forells vård. Han var väl insatt i de politiska och 
andliga frågorna i det land han med saknad lämnade. Till 
Tyskland hade han kommit för att studera edan något år efter 
Första världskrigets slut. Han blev så förtrogen med den tyska 
kulturen, att han kände Tyskland som ett andra fosterland. 
Den samhörigheten bevarade han livet igenom. Han förstod 
tidigt vart Tyskland var på väg och blev minst sagt involverad 
i motståndet mot de för kyrka och folk förödande krafter 
som gjorde sig gällande i tyskt samhälle och andeliv. Om 
den utvecklingen hade Forell rapporterat hem till Sverige i 
föredrag och tidningsartiklar, mot slutet av sin tid i Berlin 
som en anonym skribent, för sin personliga säkerhets skull.

Det dröjde inte länge, förrän Birger Forells unika kunskaper 
och erfarenheter samt det förtroendekapital han besatt som 
en sann antinazist behövdes i större uppgifter än det hängivna 
arbete han utförde i Borås. Han fi ck i början av år 1944 ett brev 
från ärkebiskop Erling Eidem, som förmedlade en förfrågan 
till Svenska kyrkan från den engelske biskopen George Bell, 
”en av nyckelgestalterna i Forells internationella kontaktnät”, 
som Sundeen uttrycker det. För de många tyska krigsfångar 
som fanns internerade i Storbritannien krävdes hjälp att 
bemästra ett akut och växande problem. Krigsfångarna var i 
nöd och i skriande behov av andlig och materiell hjälp, tröst 
och omsorg. Birger Forell såg detta som en gudomlig kallelse, 
och hans hustru hjälpte honom på traven att fatta ett beslut: 
”Det är självklart. Du måste resa.” Så inleddes en period av 
lång tjänstledighet från en församling, som fi ck lov att inte 
se sin kyrkoherde på plats under sammanlagt 37 månader på 
ett decennium. Men hans unika egenskaper gjorde honom 
skickad att ”både på brittisk och svensk mark [---] föra 
medlidandets och folkförsoningens talan mot det förakt, för 
att inte säga avsky, som i krigsslutets Europa växte sig allt 
starkare mot tyskar och tyska uttryck i allmänhet”, för att 
citera Johan Sundeen. Hemma i Borås var det Calise Forell 
som höll facklan brinnande. Återställ från en tids sjukdom 
stod hon i spetsen för en insamling av alla slags alster, som 
skulle sändas till hjälp för krigets offer. Borås församlingshem 
kom alltmer att likna ett packhus, hörde man sägas i staden. 

Det märktes att man skymtade ett slut på kriget, när Birger 
Forell kom till England i slutet av april 1944. Invasionen av 
Normandie var i antågande. Han kom snabbt in i arbetet i de 
många lägren. Det växte lavinartat, vilket han vittnar om i ett 
brev till biskop Gustaf Ljunggren i Skara: ”Nu hinner man 
knappt hämta andan. Allt snurrar runt. [---] Jag har nu ungefär 
30 sjukhus och 40 läger, men när Du läster detta, så kanske 
det är dubbelt så många-” Forell var för de tyska krigsfångarna 
”en terapeutisk, tröstande och inkännande person att vända 
sig till” skriver Sundeen.  Forell ville se varje ung man han 
mötte som en egen son. Han hade själv i unga år mist två små 
pojkar, något som satt sår i hans person. Tristessen och apatin i 
lägren ville han bryta genom att hjälpa fångarna till fysisk och 
andlig aktivitet med böcker, musikinstrument, sportartiklar 
och mycket annat. Han predikade inte bara för internerna 

”Att tjäna är människans storhet”

 Johan Sundeen
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utan höll också föredrag i skilda ämnen. 
Forell insåg att de internerade skulle ha mer än hjälp för 

stunden. Efter fångenskapen skulle de hem för att bygga upp 
ett nytt Tyskland ”på kristen och demokratisk grund” enligt 
Forells recept. Därför ville han ta vara på begåvningar som 
rymdes i lägren. Han lyckades rentav få till stånd akademisk 
utbildning av präster och lärare i Norton Camp. Till detta 
”fältuniversitet” skrapade han ihop ett teologiskt bibliotek 
som omfattade 1800 boktitlar. När akademin i Norton Camp 
högtidligt invigdes i augusti 1945 predikade Birger Forell över 
bibelordet ”Sanningen skall göra eder fria”, vilket även skulle 
syfta på den inspiration som han fått från Gandhis tänkande.

Birger Forell kom också att inrätta ett boktryckeri i 
England, där tyska krigsfångar kunde producera böcker ur 
den tyska litteraturen för ett folk som inte enbart svalt fysiskt. 
Det fanns en andlig svält på grund av bokbål, bornbraider och 
censur från segrarmakterna. Tryckeriet i Luton hade tillgång 
till svenskt papper och kunde få fram en ny boktitel i veckan. 
I hemlandet hade Forell fått erbjudande av friherrinnan Elin 
Hermelin på Gripenbergs egendom i trakten av Tranås att 
använda ättens stora träslott i den anda han brann för. Där 
tillkom under ett par år i slutet ar 1940-talet ett ”Europa 
i miniatyr”, som Sundeen kallar det. Tyskar som prövats 
svårt under nazitiden skulle där få några veckors rekreation 
men också få möta människor från länder som varit under 
Hitlers ockupation. Så kunde man göra klart för människor 
som fått smaka den nazistiska andan, att det hade existerat en 
inre opposition i Tyskland. Verksamheten på Gripenberg var 
förankrat i Svenska kyrkans efterkrigsarbete.

En av Birger Forells medarbetare i verksamheten på 
Gripenberg var den norske prästen Olav Brennhovd, en 
motståndsman som suttit i koncentrationsläger i Tyskland 
och hört en dödsdom uttalas. De båda skandinaverna 
kom även att samarbeta i det sista stora projekt Forell 
lyckades genomföra, det som förlänat honom hjälterykte i 
Tyskland. Det låg inte för honom att framhålla sig själv 
och sina insatser, men det fi nns skäl att kalla Birger Forell 
stadsgrundare. Staden heter Espelkamp. Under kriget var 
platsen säte för vapentillverkning, bland annat giftgas, och 
ett väldigt ammunitionslager. De talrika byggnaderna låg 
i en skog och var utspridda över ett stort område, men de 
hade ändå inte upptäckts av de allierades fl yg och förblivit 
oskadda. Platsen hämnade efter Tysklands kapitulation i den 
brittiska zonen, vilket var betydelsefullt för Forell som hade 
upparbetade kontakter med engelsmännen. Potsdamfördraget 
stipulerade att alla tyska vapenupplag skulle förstöras, mena 
Forell insåg det möjligt att inhysa minst 5000 personer i 
dessa byggnader. Ett hälparbete för krigsdrabbade hade redan 
under sommaren 1945 kommit i gång, och året efter kom 
Forell första gången till Espelkamp. Han anförtrodde åt sin 
dagbok: ”Jag har en jättefantasi i mitt huvud [---] Här kunde 
man ta emot fl yktingar och återvändande fångar, särskilt 
unga människor som förlorat föräldrar och hembygd [---] Vi 
skulle här kunna skapa ett helt nytt samhälle eller en grupp 
av hantverkare och arbetare från de förlorade östområdet. Jag 
försöker att få stöd för en sådan plan [---] Tiden har kommit 
för oss att inte bara samla skor och kläder samt mat till de 
hungrande utan vi måste försöka att hjälpa våra vänner att 
få i gång egna företag.” Det utvecklade sig till ett spel om 
Espelkamp där det gällde att övertala britterna att lämna 
området i fred. Forell och hans medarbetare lyckades få deras 
ledande militär, general Bishop, på sin sida. Han kunde ställa 
området till förfogande men kunde inte hindra att någon av 
de gamla byggnaderna sprängdes. Forell var angelägen om 
att Espelkamp skulle bli en stad med verklig livskraft, inte 

bara ett nödhjälpsprojekt. Enligt Forell var de återvändande 
fl yktingarna och krigsfångarna förmögna till att ta ansvar för 
sin egen utkomst. 

Staden Espelkamp etablerades 1948. När man kunde fi ra 
att den blivit tio år ”var en av dess främsta välgörare inte 
på plats” skriver Sundeen. Birger Forell meddelar i ett brev 
avfattat i april 1958 att ”farten blir inte fullt så vild som förr 
av det enkla skälet att jag inte orkar så mycket på en gång”. 
På sommaren 1958 orkade hans hjärta inte mer; det var en 
infarkt som ändade hans verksamma liv. Det hände i Onsala 
på familjens tillfl yktsort, skyddad för andra människors insyn. 
På Onsala kyrkogård fi ck Birger Forell sitt sista vilorum med 
en gravvård bekostad av staden Espelkamp.

Johan Sundeens lilla men oerhört innehållsrika skrift 
ingår i en rapportserie som Högskolan i Borås ger ut. Hans 
akademiska fack är idéhistoria, och det är hans önskan att 
de föreliggande fem essäerna ska ses i ljuset av de idéer som 
Birger Forell hade att brottas med. Bokens titel ”Att tjäna är 
människans storhet” var en gång samma som Forell satte på 
ett föredrag han höll för människor med vårdande uppgifter. 
Det känns hoppfullt att Sundeen ser sina essäer som ett steg 
på vägen mot en monografi  om Birger Forell. Ingen skulle 
kunna vara bättre skickad till en sådan uppgift än Johan 
Sundeen.

Lennart Nordquist   
.

Stiftskollekten den 3 september har hittills inbringat dryga 
56.000 kr
Stort tack till alla givmilda stiftsbor
                             
                                                          Styrelsen
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Annuario Pontifi cio 

En mycket intressant kalender är Annuario Pontifi cio (röda bo-
ken) för år 2017. Den omfattar inte mindre än 2329 sidor och 
är Vatikanens, Heliga stolens, Katolska kyrkans årliga statska-
lender med längder och noteringar för alla strukturer och 
sammanslutningar som fi nns i den universella kyrkan. Man 
kan slå upp varenda biskop och biskopsdöme i hela världen 
samt alla ordnar, kloster och liknande institutioner. Alla påvar 
från aposteln Petrus till den nuvarande Franciskus är listade 
med födelseår och regenttid. Här fi nns namnen på alla kardi-
naler med biografi ska uppgifter och deras olika funktioner i 
de olika kongregationerna liksom uppgifter på de som arbetar 
i Vatikanens Statssekretariat inklusive samtliga påvliga nuntier 
och nuntiaturråd. Här fi nns alla främmande ambassadörer 
ackrediterade till den Heliga stolen, alla kongregationer och 
synoder och påvliga akademier. Här fi nns Vatikanbiblioteket 
och Arkivet med olika underarkiv, historiska notiser om olika 
institutioner och organ, liksom om kardinalskollegiet. 

Bland de ytterst få svenskar som är noterade i kalendern 
fi nns två av vårt sällskaps medlemmar. Självklart kardinalen 
och biskopen över Stockholms katolska stift, Anders Arbore-
lius, men även professor Bo Theutenberg. Han är sedan 2012 
medlem av Stormagistraten av den Heliga gravens av Jerusalem 
riddarorden och är den förste svensk och skandinav som ut-
nämnts att vara medlem av ordens styrande organ. Om detta 
står att läsa på sidan 1261 i kalendern.

Gravriddarorden omfattar ca 30 000 medlemmar i över 40 
länder och utgör den ekonomiska ryggraden för den Latinske 
Patriarken av Jerusalem i dennes arbete för skolor, undervis-
ning och socialt arbete i det Heliga landet. Orden är påvlig 
och leds sedan 2011 av kardinalen Edwin Frederic O´Brien.

Legenden säger att Gravriddarordens rötter skulle vara 
att räkna till det 1:a korståget 1099, då hertig Gottfrid av 

Bouillon erövrade Jerusalem och Kristi grav. Redan då kom 
kaniker att förrätta mässan vid den Heliga graven. Många 
pilgrimer lät sig dubbas till riddare på den Heliga graven. 
Med tiden uppstod olika riddarordnar vilka bands samman 
av Jerusalem och den Heliga graven. År 1847 återupprättade 
påven Pius IX det latinska patriarkatet av Jerusalem samtidigt 
som han administrativt inordnade Gravriddarorden under det 
nyinrättade patriarkatet och påvestolen. 

   Johnny Hagberg
 

Carl Henrik Martling 
(1925–2017)

Förre kyrkosekreteraren och överhovpredikanten Carl Hen-
rik Martling har avlidit 92 år gammal. Han var den sista av de 
framstående högkyrkliga präster som en gång skapade Svensk 
pastoraltidskrift (SPT) efter det att kyrkomötet 1958 fattat be-
slut i ämbetsfrågan och de som inte delade majoritetens åsikt  
behövde ett organ, där deras uppfattningar i kyrkliga frågor 
kunde komma till tals.

Martling var med sina 1, 97 en reslig man och huvudet hö-
gre än de fl esta. Han hade också genom sina värmländska röt-
ter en vinnande humor och en social kompetens som många 
gånger kunde vara påfrestande för dem som inte kunde ståta 
med samma begåvning. 

Martlings teologiska studier ledde fram till en docentur. 
Han kunde i sin avhandling, Nattvardskrisen i Karlstads stift 
under 1800-talets senare hälft (1958), i viss mån vederlägga den 
syn som utgick ifrån att den kyrkliga seden under 1800-ta-
let bröts på grund av sociala faktorer. Han visade åtminstone 
för Karlstads stifts del att detta snarare hade sina orsaker i att 
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frikyrkligheten skapade slutna nattvardsgemenskaper, det vill 
säga hade en religiös grund. Han kom i otaliga sammanhang 
att bli en förespråkare för de religiösa faktorernas betydelse 
och en tydlig förkämpe för kyrkans frihet från statlig och 
politisk inblandning.

Efter att ha varit kyrkoherde i Fryksände 1966–1971 blev 
Martling direktor vid Svenska Kyrkans Lekmannaskola i Sig-
tuna och 1976 direktor vis Svenska kyrkan centralråd. 1984–
1990 var han kyrkosekreterare, ett arbete som han trots sina 
stora kvalifi kationer höll på att gå miste om vid en omor-
ganisation inom kyrkan. Han blev dock efter del underliga 
turer utnämnd.

Få har väl innehaft så många framträdande befattningar un-
der så långt tid inom Svenska kyrkan som Martling, även 
om han aldrig blev utnämnd till biskop, trots att han stod på 
åtskilliga förslag (fem) och några gånger var på vippen att 
utses. Behandlingen av honom är utan tvekan en av de större 
skandalerna i kyrkan. Alla dessa biskopsturer har han livfullt 
återgett i sina memoarer Biskops vederlike (2015). Det är inte 
utan att hans motståndare med rätta framstår i rätt ynklig da-
ger. Kanske borde också hans vänner någon gång ha tagit ett 
steg tillbaka.

Under åren 1988 till 1996 var Martling överhovpredikant. 
Han kunde inte låta bli att reta biskoparna och säga att han 
själv fått sitt kors av kungen medan de hade regeringen att 
tacka för sina. Detta ledde förmodligen till den famösa para-
grafen i kyrkoordningen att en överhovpredikant i fortsätt-
ningen måste vara biskopsvigd. 

 Martling gick rakryggad genom livet utan att kompro-
missa med sin uppfattning i ämbetsfrågan. Han tyckte att den 
motvind han ofta ställdes inför gjorde att synen blev klarare 
och inte irriterades av nedfallande hårstrån.

1995 fi ck Carl Henrik Svenska kyrkans kulturpris för sitt 
långvariga och djupgående folkbildningsarbete och som pen-
sionär fortsatte han att genom en lång rad skrifter visa att 
denna utmärkelse var ytterst välförtjänt.  

Bland annat intresserade han sig för en del kuriositeter i 
stiften. Själv råkade han ut för något som kanske skulle ha 
kunnat hänföras dit om det inte hade varit ett allvarligt över-
grepp. Förlaget Verbum ville tydligen inte ha Carl Henrik 
som medarbetare. Därför lät man mot hans vilja bränna några 
hundratal av hans bok Tjänst i heligt rum.  Ett antal förtal räd-
dade situationen och sålde på kort tid slut ett par upplagor 
av skriften.

Slutkapitlet i memoarerna är något av hans kyrkliga testa-
mente. Där frågar han sig hur det kunde gå som det gick med 
Svenska kyrkan. Den urgamla folkkyrkan har börjat vittra 
sönder och falla samman under sina nya herrar. Var det kanske 
därför att den välbeprövade personliga demokratin i form 
av kyrkostämma på 1930-talet ersattes av den partipolitiska 
demokratins fullmäktigeinstitution? Många inser, menar han, 
innerst inne vad som hänt men föredrar för karriärens skull 
att anpassa sig och tiga still. Måhända är svaret just så banalt!

Presesskapet i Samfundet Pro fi de et Christianismo (1991–
2005) innebar att Carl Henrik blev en av dem som under 
fl era år gynnade Skara stiftshistoriska sällskaps omfattande 
bokutgivning och var förstås medlem av sällskapet. 

Karl-Erik Tysk

Luther som kyrkofader

Luther som kyrkogadern Hieronymus

Lutheråret går nu mot sitt slut. Medlemsbladet tar avsked 
genom att presentera Luther som kyrkofader.

Ett av Dürers främsta arbeten är kopparsticket från 1514 
av kyrkofadern Hieronymus i sitt arbetsrum, i färd med att 
översätta bibeln. Rummet är fyllt av föremål som leder tan-
karna till olika sidor av Hieronymus´ person och verksamhet. 
Sticket blev mycket populärt och efterbildades av något dus-
sin andra konstnärer. En av dem bytte ut Hieronymus huvud 
mot Luthers. Men  han behöll så mycket av rummets inred-
ning att bilden fortfarande associerar till Hieronymus, även 
om bibelöversättaren blivit en annan.

*
Låt oss titta närmare på Dürers originalbild! Konstnären har 

använt sig av den samtida tekniken att placera heliga män och 
kvinnor i 1500-talets borgerliga interiörer. Kyrkofadern sitter 
i ett rum, som omges av stora vita ytor. På väggen till vänster 
ser man ett större och ett mindre fönster. De dämpande ru-
torna skapar en stämning av intimitet. Ljuset refl ekteras dels 
i fönstersmygarna, dels mot det fi nt ådrade taket, mot bords-
skivan och fönsterhyllan. Det belyser fl äckvis golvet med den 
sovande hunden och Hieronymus´ traditionella attribut, det 
lejon ur vars tass han en gång drog ut en tagg med den påföljd 
att lejonet sedan följde honom vart han gick. Kyrkofadern 
sitter på en avlägsen plats i rummet, böjd över en läspulpet. 
Huvudet är omgivet av en strålgloria. 

De olika föremålen i rummet är sådana som man kan vänta 
sig att fi nna i den lärde Hieronymus arbetsrum. På väggen 
hänger kyrkofaderns kardinalshatt. På hyllan bakom honom 
ligger hans radband. Framför honom ligger lejonet, som vi-
sar vem bilden föreställer, och även en hund. Hunden, som 
genom sin instinkt kan se faror i mörkret och därför ansågs 
kunna se sådant som människor inte kunde se, var sedan Pet-
rarchas dagar en symbol för den lärdes intuition, hans förmåga 
att genom stilla tänkande komma fram till slutsatser som var 
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fördolda för andra. Hunden har därför sin plats i förgrunden.
Under fönsterbänken står ett par avtagna skor. De associe-

rar till Moses inför den brinnande busken: «Drag dina skor 
av dina fötter, ty platsen där du står är helig plats» (2. Mos. 
3:5). Den lilla kvasten, avsedd att sopa ihop glöden på härden, 
syftar också på den brinnande busken. Rummet där bibeln 
översättes har karaktären av helig plats. 

Korsfästelsebilden på bordets hörn har inte placerats där på 
måfå. Platsen innebär att Hieronymus ser bilden av den kors-
fäste mot bakgrunden av dödskallen i fönsternischen. Asso-
ciationerna går då till Adams skalle på Golgata och på Kristus 
som den andre Adam.

*
Så långt Hieronymus. Bilden av honom är ett exempel på att 

inredningen i rummet inte tillkommit på måfå. Föremålen är 
där för att understryka bestämda känslor och företeelser, som 
förutsattes vara allmänt kända för betraktaren. Det innebar 
att en konstnär inte kunde ha vad vi nu kallar copyright på 
en viss komposition utan att konstnärerna använde samma 
symboler med vissa variationer. 

Ett exempel är hur Lucas Cranach den äldre använde 
Dürers stick av Hieronymus som ram för en bild av kar-
dinal Albrecht av Brandenburg. Syftet är inte att återge en 
bibelöversättare i aktion utan en kyrkofurste. Det betyder att 
vissa av rummets inredningsföremål måste ersättas med andra. 
Alla ytor är ljusare. Kuddarna på fönsterbänken har burits 
bort och de undansparkade skorna under bänken har ställts 
undan. Dödskallen på fönsterbrädet har bytts ut mot en ol-
jemålning av Maria med barnet. Vid bordet där Hieronymus 
satt och mödosamt studerade sin bibel sitter i stället kardinal 
Albrecht. Denne  blickar fjärrskådande ut i rymden, medan 
han förstrött bläddrar i en uppslagen bok. Den djupsinnige 
lärde har bytts ut mot en kyrkofurste med många viktiga 
uppgifter att begrunda.

*
Nu till den inledningsvis nämnda bilden av Luther! Den 

anses ha tillkommit mot slutet av 1500-talet. Reformatorn 
sitter som Hieronymus gjorde vid sitt arbetsbord, fördjupad 
i en bok. Föremålen omkring honom, som kardinalshatten, 
dödskallen och lejonet, är i stort sett desamma och associe-
rar till Hieronymus. Men under bilden fi nns ett rektangulärt 
fält. Det återger en apokryfi sk  hexameterrad på latin, som 
brukar kallas Luthers sista ord. Texten lyder: PESTIS ERAM 
VIVUS, MORIENS EGO MORS TUA PAPA»; i översätt-
ning: «En pest har jag varit i livet, döende skall jag bliva din 
död, o påve.»

Bildens syfte är helt klart. Bilden av bibelöversättaren Luth-
er skall få betraktaren tänka på bibelöversättaren Hierony-
mus och associera hans skicklighet som översättare till Luther. 
Men hur konstnären bär sig åt för att åstadkomma detta får 
berättas i ett kommande nummer. Där skall också berättas 
hur den Hieronymusliknande Luther kommit att hamna i 
Sverige och nu fi nns i Strängnäs.

  Bengt Stolt
    

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.
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I stort sett alla våra landsortskyrkogårdar är jämnåriga med 
den första kyrkan på platsen, i de fl esta fall medeltida. Efter 
fl era hundra år av obruten kontinuitet är de ännu i bruk. Från 
medeltidens kyrkogårdar fi nns dock väldigt litet bevarat. De 
viktigaste förändringarna som kristendomen införde gällande 
våra begravningsseder är att platsen för begravningarna skall 
vara vigd och inhägnad. Den medeltida inhägnaden kunde 
bestå av en stenmur men i Västergötland var det vanligare att 
den var uppförd av timmer, kyrkogårdsbalkar, vars underhåll 
åtminstone efter reformationen sköttes hemmansvis. Till den 
typiska bilden av en medeltida inhägnad kyrkogård hörde 
även stigluckan som både hade en symbolisk och praktisk 
funktion som port till den vigda jorden.  

Den medeltida kyrkogården saknade ett tydligt system med 
gångar och kvarter. Man fortsatte dock den förkristna sed-
vänjan att gravsätta folk efter deras gårds- eller bytillhörighet, 
antingen i smala tegar eller i kvartersliknande grupper. Denna 
tradition avspeglar det gemensamma ansvaret för kyrka och 
kyrkogård likväl som övriga samfällda företeelser i allmoge-
samhället. Överlag i landet hörde det till ovanligheterna att 
man satte en vård över graven, som istället endast markerades 
av en jordhög. Om en vård sattes upp var den av trä, un-
dantagsvis av sten eller smide. I trakten kring Kinnekulle så 
gjorde den lättbrutna kalk- och sandstenen att många vårdar 
tillverkades i dessa material. Under medeltiden var det bara 
samhällets högsta skikt – prästerskap och medlemmar av stor-
mannafamiljer – som hade råd med en gravvård i sten. Från 
1100- och 1200-talen fi nns på Västergötlands kyrkogårdar 

ett antal stavkorshällar, liljestenar och ett fåtal kistkonstruk-
tioner bevarade. Det mest exklusiva läget var inne i kyrkan 
under golvet eller invid kyrkans sydmur där regnvattnet från 
den vigda byggnadens tak föll ned. På 1600-talet började det 
i bygden bli vanligt att respektive hemman satte upp kalk-
stenskors på sina ”grifteplaner”, med de gravlagdas initialer 
inhuggna. Adel och prästerskap gravlades ofta i egna gravvalv 
inne under kyrkans golv. Under stormaktstiden lät adeln i en 
del fall bygga speciella gravkor och över golvet eller på kyr-
kogården upphöjda sarkofager, s.k. tumbor, som täcktes med 
fi nt skulpterade lockhällar, ofta med de gravlagda i relief, vil-
ket kallas porträttgravstenar. Sådana gravhällar tillverkades av 
kalksten på Kinnekulle i stor omfattning, särskilt i Västerplana 
under 1600- och 1700-talen. 

Det var också vanligt att man använde sig av kyrkogården 
på ett nyttobetonat sätt, nämligen som betesmark. Det ingick 
i många klockares löneförmåner att ha sina djur betandes på 
kyrkogården. Den medeltida kyrkogårdens utformning levde 
kvar väldigt länge och påminde mest om en äng med små 
gravkullar och enstaka spridda vårdar. I stort sett började 
förnyelsen under tidigt 1800-tal, men ännu vid sekelskiftet 
1900 hade många västgötska landsortskyrkogårdar kvar den 
typiskt medeltida ängskaraktären. Förnyelsen började i stä-
derna, genom att gravsättningar på stadskyrkogårdarna för-
bjöds av hygieniska skäl. Enligt en kunglig förordning från 
1815 måste begravningar innanför stadskärnan upphöra och 
begravningsplatser – utan andra kyrkobyggnader än t ex 
gravkapell – anläggas utanför stadsbebyggt område. Upplys-

Den västgötska kyrkogårdens utveckling 

Ornunga gamla kyrkogård har fortfarande kvar sin medeltida ängskaraktär. Foto: förf. 
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ningstiden hade klarlagt sam-
bandet mellan trångboddhet 
och dålig sanitet, vilket även 
inbegrep kyrkogårdarna med 
tätt och grunt liggande gra-
var där kropparna sällan hann 
förmultna innan de grävdes 
upp vid nya gravläggningar. 
Genom Kungliga Överin-
tendentsämbetet, sedermera 
Kungliga Byggnadsstyrelsen, 
skulle staten ansvara för att 
nya begravningsplatser blev 
prydligt och hälsosamt an-
lagda. Ungefär vid samma tid 
förbjöds nya gravsättningar 
inne i kyrkorna, också det av 
hygieniska skäl. 

Runt om i landet anlades 
begravningsplatser precis ut-
anför stadskärnorna under de 

första decennierna av 1800-
talet. De anlades med symmetriska gångsystem och kvarters-
indelningar, trädplanteringar för att förbättra luftkvaliteten 
och stenmurar med smidesgrindar. I de arkitektoniskt an-
lagda begravningsplatserna exponerades vissa gravar tydligare 
än andra. Att begravas utifrån vilken gård eller by man hörde 
till ersattes nu av så kallade köpegravar och allmänna gravar. 
Detta var en social indelning där de som ville och hade för-
måga att köpa sin gravplats både fi ck en större sådan för hela 
sin familj och en bättre placering utmed gångar eller nära 
entréerna. Köpegravarna anlades med grusbäddar och sten-
ramar och senare även häckomgärdningar. Andra begravdes 
kostnadsfritt utmed den allmänna linjen där man gravsattes i 
en kronologisk ordning, tätt intill den som hade begravts före 
och oberoende om ens man eller hustru eller övrig familj 
låg på annan plats. Gravvårdarna var oftast mycket små och 
oansenliga, ibland saknades de helt. 

Med 1800-talets slut industrialiserades gravvårdsproduktio-
nen och stenvårdar kunde beställas av långt fl er än tidigare. 
Stenhuggerierna tryckte kataloger där man kunde välja mel-
lan ett brett sortiment av vårdar i olika stenslag, mest om-
tyckt var granit och vid sekelskiftet 1900 framförallt svart 
diabas som bröts i bland annat Skåne. Formspråket tog sin 
inspiration från antika förebilder som obelisker och kolonner, 
fornnordiska som bautastenar eller naturen som avkapade 
trädstammar. Med dessa katalogvårdar så dog de lokala hant-
verksmässiga gravvårdstraditionerna och användningen av 
lokala material snabbt ut. Det var dock fortsatt så att stenvår-
dar var kostsamt. Resliga gravvårdar var ett uttryck för status 
och kom att prägla kyrkogårdarna, ofta resta av självmedvetna 
och rätt välbeställda hemmansägare. För att motverka denna 
tävling i storlek så infördes under mellankrigstiden på många 
håll restriktioner i höjd för vårdarna, vilket fi ck till följd att 
de istället blev bredare, ofta komponerade som en del av sten-
ramen (vilket får till följd att de ger ett stympat intryck när 
stenramen bortrationaliserats). Med folkhemmets framväxt 
reglerades även gravvårdarnas bredd och vi kommer fram till 
den låga rektangulära vård som kännetecknar efterkrigstiden 

och fortfarande produceras. Titlar var vanligt förekommande 
på vårdarna från 1800-talet och fram till 1900-talets mitt, och 
då inte bara i de högre skikten. Många titlar är yrkestitlar och 
vittnar dels om yrkesstolthet och dels om respektive sockens 
olika näringsfång för hundra år sedan. 

Trädkransen introducerades först på städernas begravnings-
platser men nådde under 1800-talet allt fl er landsortskyr-
kogårdar. Under 1800-talets romantik introducerades också 
de typiska sorgeträden med hängande växtsätt. I början av 
1900-talet planlades även kyrkogårdarna på landsorten i 
kvarter med symmetriskt lagda grusgångar, grusbäddar på 
gravarna och välklippta häckar eller stenramar runt om. In-
delningen av kyrkogården mellan köpegravsområde och all-
mänt område speglar ett socialt uppdelat samhälle. Företeelsen 
levde kvar till in på mitten av 1900-talet (upphörde offi ciellt 
1964) och ersattes då av kvarter med gravar i långa rader 
längs med rygghäckar. Samtidigt började man av rationella 
skäl ta bort stenramar, häckomgärdningar och grusbäddar för 
att ersätta dem med gräsmattor. Den sociala utjämningen av 
ståndssamhället avspeglas på kyrkogårdarna genom allt mer 
enhetliga gravvårdar utan titlar, oftast utförda i det liggande 
formatet 60x80 cm.

Från och med 1980-talet blev gravvårdarna återigen mer in-
dividualiserade. Idag ser vi en mångfald olika former på grav-
stenar från liggande naturstenar till mer fantasifullt utformade 
vårdar. Den ökade individualiseringen under 1900-talets slut 
speglas också genom de många olika begravningsformer som 
idag erbjuds. Förutom kistbegravning och urngravar med 
personliga vårdar fi nns minneslundar för askor som grävs ner 
anonymt utan plats för namn men med gemensam plats för 
blommor, askgravlundar med en ofta konstnärligt utformad 
gemensam plats för namn och smyckning, kistminneslundar 
där kistor begravs anonymt och utan plats för namn, samt 
kistgravlundar där kistor begravs anonymt men där det fi nns 
en gemensam plats för namn och utsmyckning. 

Robin Gullbrandsson 

Timmerbalkarna kring kyrkogården i Brandstorp är delvis från sent 1600-tal och ett av få exemplen på 
att detta bevarats i Sverige. Foto: förf. 
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Om västgötska altarskivor 

Resealtaret i Hedared. Foto: Carl-Johan Ivarsson

I medlemsbladet 1917:2 berättar Maria Vretemark om ut-
grävningen av en stenbyggnad i Varnhem, som tolkas som en 
kyrka från mitten av 1000-talet. Där påträffades “altarskivan 
av kalksten. Den låg i koret, trasig i tre delar.” Wretemark 
anser att man förmodligen medvetet slagit sönder altarstenen 
då kyrkan avvigdes för att inte denna heliga sten skulle kunna 
missbrukas. I 1917:3 konstaterar Bertil Nilsson att någon ord-
ning för liturgisk deconsecratio av altare inte är känd. Det 
torde betyda att om altarskivan blivit  skadad när byggnaden 
övergavs har man troligen helt enkelt låtit stenskivan ligga 
kvar.

Bertil Nilsson nämner också att om ett altares hörn bröts av, 
så måste altaret enligt Skånska kyrkorätten vigas om. 

För Västergötland fi nns inga liknande bestämmelser. Men i 
Hedareds kapell han man träffat på en bärbar altarskiva, som 
torde vara senmedeltida. Den förefaller ursprungligen ha varit 
rektangulär men är nu femsidig, eftersom ena hörnet saknas. 
Skivan är innefattad i en träram och torde därför i befi ntligt 
skick ha använts som altare.  Invigd eller ej och i så fall när? 
Fältet är fritt för spekulationer.

               
 Bengt Stolt

I förra medlemsbladet berättades om invigningen av ny orgel 
och tornkammare i  Valstads kyrka den 8/12 1968. En av de 
närvarande prästerna som även deltog i processionen var svår 
att identifi era. 
En av våra medlemmar har identifi erat honom som kom. 
em. i Eriksberg Hans David Landberg. Han var född den 4/8 
1898 och avled
Den 14/6 1969.  

Oidentifi erad präst nu 
identifi erad

Hans David Landberg till höger i bakre ledet

Minnesteckningar över präster 
och diakoner i Skara stift 

2013-2017

Sedan 1889 har det författats och tryckts Minnesteckningar 
över avlidna präster i samband med de återkommande präst-
mötena. Detta har Skara stiftshistoriska sällskap fortsatt med. 
I viss mån kan sägas att sällskapet bildades just för att bland 
annat ta till vara på och ge ut Bertil Edvardssons minnesteck-
ningar åren 1972-1984. Då dessa skulle ges ut fanns det ett 
motstånd i stiftet för att fortsätta med detta bruk. Edvardssons 
Minnesteckningarna kom att bli nr 1 i vår skriftserie.

Förre kyrkoherden i Ovansjö, tidigare skarastiftaren, Karl-
Erik Tysk har även för denna period minnestecknat präster 

avlidna åren 2013-2017 och det är totalt tjugoen präster. Nytt 
i denna utgåva är att även tre diakoner fi nns med.

Minnesteckningarna omfattar 169 s. och har denna gång 
som överskrift: Var trogen intill döden så skall jag ge dig livets 
krona (Uppenbarelseboken 2:10). Omslagsbilden är en del av 
en tavla i Torbjörnstorps kyrka där Maria mottar kröningens 
krona. 

Minnesteckningarna kan beställas genom Johnny Hagberg 
och kostar med frakt 150 kr
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Bokmässan 2017 blev på många sätt lite speciell. I protest mot 
att en högerextrem tidskrift tilläts deltaga hoppade fl era andra 
utställare av. Ute på stan i Göteborg anordnades alternativa 
mässor. En del besökare uteblev av den anledningen på 
Bokmässan, andra passade på att gå på fl era olika mässor. 
Störst påverkan på besöksantalet upplevde vi på lördagen, 
då det utbröt oroligheter med stenkastning utanför Svenska 
mässan. Ingen tilläts komma in och ingen fi ck gå ut. Om man 
upplever bokmässan som en bubbla i vanliga fall blev det än 
tydligare nu.

Men allt detta hade också sina fördelar. Vi hann prata mer 
med de intresserade som kom till vår monter och det blev 
intressanta möten. Bland besökarna märktes professor Dick 
Harrison och lutherkännaren, teologie doktorn  Göran 
Agrell.

Feststämning och stenkastning
– det blev en bokmässa i år också

Karin Nelson och Gunnar Willsson

Reformation i montern
Fokus för sällskapets del låg i år på reformationstiden, både när 
det gällde bokurval och författarbesök. Sedan förra bokmässan 
har sällskapet givit ut fyra böcker, och dessa nyheter fanns 
givetvis också på plats. Vi hade det stora nöjet att kunna 
hälsa tre av våra författare välkomna till signering i montern.  
Fredrik Heiding, Otfried Zaika och Bo Theutenberg deltog 
och berikade upplevelsen för besökarna och för oss som 
bemannade montern.

Under fyra dagar krävs det många som byter av varandra i 
montern, minst 10-12 personer behövs för att allt ska fungera. 
I år var det tre medarbetare som bemannade montern för 
första gången.

 
- Det var jättespännande! Väldigt roligt med mötet 
med människor, som förenas i det gemensamma in-
tresset för historia. Folk är väldigt positiva och förvän-
tansfulla, det är rena feststämningen. Roligt att se att 
läsintresset är så stort, säger Karin Nelson.

fredrik Heiding signerar Canisius katekes

Som monterarbetare på fl era pass får du inträde till mässan 
och lunch. Dessutom har du mellan passen tillgång till det 
stora smörgåsbord av idéer och åsikter, föredrag, nyutgivna 
böcker, litterära sällskap, antikvariat och allt annat som gör 
bokmässan till en upplevelse varje år. Monter för 2018 är 
redan bokad och snart börjar förberedelserna för nästa mässa.  
Välkommen då – som besökare eller medarbetare!

Helena Långström Schön
 

Ottfried Czaika signerar sin bok
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”Då valde påven Skara”

Sigfrids källa i Husaby. Teckning av J.G. Thun1830

Kring år 1000 fanns bara tre städer - eller stadsliknande han-
delsplatser i det som senare skulle bli Sverige; Sigtuna vid 
Mälaren, Gamla Lödöse vid Göta älv och i norra delen av 
Västergötland - Skara.

 Det fanns en öppen «jordmån» för kristendomen. Gamla 
Uppsala var centrum för asatron
Hur kom kristendomen till detta område?
För det första fanns det en öppen «jordmån» för kristendo-
men. Gamla Uppsala var centrum för asatron. För det andra 
var människor «vända» västerut och söderut. Från bl.a. nor-
ra Västergötland anslöt sig unga män till vikingar/sjöfarare, 
främst i Danmark men också Norge. Det var - eller blev - 
både handelsmän och krigare.

 Inte så långt från staden York på engelska östkusten fanns 
Lindisfarne, ett stor klosterområde, som nordiska vikingar 
överföll och plundrade år 793. Under åren 854 - 935 hölls 
staden York med omgivningar av danska vikingar. Bland dessa 
fanns troligen även unga män från Västergötland. Här mötte 
de kristendomen och förde den med sig till Västergötland. De 
återvände dit, bildade familjer och använde sig av kunskaper 
och erfarenheter de gjort under sin livsresa västerut och de 
kontakter de fått.

Man kan säkert tala om en form av infrastruktur – kontak-
ter med det som nu är England och särskilt den östra delen. 
Med andra ord var det vikingarna själva som förde den nya 
religionen till sina hemtrakter.

 Det växte fram en kristen kultur som bl.a. visade sig i 
ett nytt gravskick från mitten/slutet av 800-talet och framåt. 
Man började begrava sin döda i öst - västlig riktning - med 
fötterna i öster och huvudet väster och likbränningarna upp-
hörde.

 Det var först när en stor del av befolkningen visade att de 
tillhörde den nya religionen som ledarskapet med kungen i 
spetsen antog kristendomen och lät döpa sig. Så döptes Olof 

Skötkonung i Husaby kring år 1000. Troligen döptes även 
hans familj vid detta tillfälle. En dotter till Olof gifte sig med 
den ryske fursten och blev senare helgon i den ryskortodoxa 
kyrkan med namnet Anna av Novgorod.

 Men nu kommer också konkurrenterna från Frankrike, 
Tyskland och påven i Rom som ville «muta in» ett nytt mis-
sionsområde uppe i norra Europa. Det hade nått påven att 
vikingar hade fört evangeliet till sitt eget folk uppe i norr. 
Nu behövde Kyrkan följa efter av fl era skäl. Dels för att stödja 
missionsarbetet, dels för att på sikt kunna ta ut skatt. Därför 
skickades Turgot från Tyskland efter biskopsvigning till Skara 
år 1014 för att «muta in» både Väster- och Östergötland med 
kringliggande områden som nytt missionsområde.

 Vad vi senare ser är uppbyggande, både bildlikt och bok-
stavligt av en kristen kyrka på mark som senare skulle bli 
Sverige. Och den utvecklingen gick snabbt. På 1100-talet 
var Västergötland fyllt med kyrkor och en infrastruktur växte 
snabbt fram. 

Erland Hillby 



14

En bokinventering av kyrkor, som Skara stift var första 
stiftet i Sverige att genomföra mellan åren 2014-2015, 
har nu genomförts även i Strängnäs stift. I Almby kyr-
ka utanför Örebro, påträffade jag tidigare i höstas ett 
exemplar av Breviarium Scarense.

Breviarium Scarense i Almby kyrka. Foto: Fanny Stenback

Vid telefonkontakt med kyrkvaktmästare Jessica Modin i 
Almby församling, Örebro pastorat, fi ck jag veta att det låg en 
gammal bibel från 1400-talet i kassaskåpet. Jag tänkte att det 
kanske inte var orimligt att det var en bibel liknande Tång-
eråsabibeln, som Almbys grannförsamling Edsberg, en gång i 
tiden överlämnat till Roggebiblioteket, Strängnäs Stifts- och 
landsbibliotek.

Så visade det sig dock inte vara. När jag besökte Almby 
kyrka i början på september 2017, fi ck jag för första gången 
se boken. Det var en liten bok, knappt en storlek kvarto, och 
den var ombunden i ny pärm med mörkbrunt skinn. När 
jag öppnade boken fanns det ingen titelsida, men trycket var 
tydligt ett medeltida boktryck med svart text och utvalda 
meningar och stycken tryckt i röd färg. Typsnittet var heller 
inte av frakturstil.

Litet format och nytt bokband. . Foto: Fanny Stenback

Boken var också konserverad med fi na lagningar av ett par 
trasiga sidor. Pappret var troligtvis tvättat. Över lag var det 

Tidigare okänt exemplar av Breviarium Scarense funnet i 
kyrka i Strängnäs stift

inte så mycket skador på bokens sidor. Det mesta såg riktigt 
helt och rent ut. Innanför frampärmen låg en handskriven lila 
postit-lapp med texten: ”Breviarium Scarense, 1498, Renove-
rat av Uppsala Universitetsbibliotek på 1960-talet. Tillhör Almby 
kyrka.”.

Jag började bläddra i boken för att leta efter någon ledtråd 
kring bokens riktiga titel, tryckort eller tryckår. Jag hittade 
tyvärr ingenting annat än en handskriven anteckning på för-
sättsbladet: ”Breviarium Scarense Nürnberg 1498”. Jag tog då 
några bilder på den handskrivna titeln, samt på en bit av den 
tryckta texten, och lade ut bilderna på instagram (scriptum 
konservering). Jag tänkte att någon snart borde bekräfta för 
mig vad det här rörde sig om för bok. Efter ungefär 3 minu-
ter skrev Mats Rehnström (Mats Rehnströms antikvariat) till 
mig att det sannolikt var ett exemplar av Breviarium Scarense 
jag höll i min hand. Endast tre andra exemplar fi nns bevarade, 
och här hade jag nu ett fjärde.

Handskriven titel och årtal på ett originalförsättsblad. Äldre handstil. 
Foto: Fanny Stenback

Breviariets förstasida. Foto: Fanny Stenback
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Efter att ha informerat församlingen om bokens unicitet, kul-
turhistoriska- respektive ekonomiska värde, gjorde vi upp en 
plan för hur den i fortsättningen ska hanteras och förvaras. 
Boken kommer att fi nnas utställd i en larmad säkerhetsmon-
ter i Almby kyrka. Församlingen kommer att kunna tillhan-
dahålla digitala kopior för den som vill studera innehållet i 
boken.

En vecka senare åkte jag tillbaka till Almby för att fotogra-
fera av bokens alla sidor i sin helhet och studera dess skick, 
material och kvalité mer ingående. Som bokkonservator är 
det de materiella aspekterna som främst är det viktiga för mig 
att identifi era. Det materiella på boken bär upp den abstrakta 
information som texten sedan förmedlar. Finns det ingen 
kvalité på materialet, om materialet är nedbrutet, trasigt och 
skadat, då förlorar vi så småningom också den textmässiga, 

abstrakta informationen. Därför var det viktigt att jag kunde 
bilda mig en bra uppfattning om bokens fysiska skick.

Jag började med att räkna bokens sidor. Det fullständiga 
originalet bestod av 250 sidor. Det här exemplaret hade en-
dast 180 bevarade sidor. Inga träsnitt. Det rörde sig alltså inte 
om en hel bok, utan om ett ”substantiellt fragment”. Om än 
i gott skick. Papperskvalitén föreföll god. Endast en sida var 
märkbart nedbruten och mycket skör. Märkligt nog satt den 
sköra sidan mitt inne i boken. Det fi ck dock sin förklaring av 
den här handskrivna anteckningen som jag senare hittade på 
ett tomt försättsblad: ”Bandet betald med = 16 ?? 13 ??. Tillhö-
rer Almby Kyrka, af hopplockade Blad Sammanbunden år 1839.”.

Breviariet har alltså från början hittats i form av lösa blad 
som sedan samlats ihop på 1800-talet, för att därefter på 
1960-talet skickas till Carolina Redeviva för att bli konser-
verat och ombundet. Det förklarar varför boken saknar sin 
originalpärm, och varför fl er än hälften av alla sidor är borta. 
Vart bladen har hittats, förutom att fyndet gjorts i Almby kyr-
ka, hur, och av vem, kommer vi tyvärr aldrig att få veta. En 
ledtråd kan dock vara det sköra bladet. Har det blivit skört 
på grund av att det utsatts för sur hydrolys, då har det legat 
fuktigt. Kanske på en fuktig kyrkvind eller i en krypta? Hur 
boken har kommit till Almby i Strängnäs stift från Skara får vi 
troligtvis heller aldrig veta. Bokens sidor var helt tomma på 
anteckningar och spår efter tidigare ägare. Vi kan bara speku-
lera i vilka spännande miljöer och platser som de här bladen 
tidigare i sitt drygt 500 år långa liv har befunnit sig på, men 
sedan 1839 har den med säkerhet befunnit sig i Almby.

Fanny Stenback

Anteckning från år 1839 om fyndet av fragmenten. Foto: Fanny Stenback
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Från fru Ingrid Wennerberg, Stockholm, barnbarnbarn till 
skalden och ministern Gunnar Wennerberg, erhöll en gång 
undertecknad två kopior på dokument för Gunnar Wen-
nerberg den äldre. Ett examensbevis från år 1805 och hans 
utnämningsbrev till kyrkoherdetjänsten i Lidköping. De pu-
bliceras här med kommentarer.

*

Utdrag af protokoll, hållit i Filosofi ska Fakulteten, i Lund den 
18 Maj 1805

§. 1.
Till undergående af Examen philosophicum förekallades 
Herr Gunnar Wennerberg, och afl emnade på de honom före-
ställda frågor sådana svar, som berättigade honom till följande 
karakterer nemligen,

’ Mattematiska Vettenskaperna  ,, Laudatur
’ Natural Historien,                  ,, Laudatur
’ Praktiska fi losofi en,                ,, Laudatur
’ Teoretiska fi losofi en,                ,, Laudatur

Wid den examen philosophicum, som idag blifvit anställs 
med Herr G. Wennerberg har han ådalagt sådana insigter, att 
fakulteten funnit rättvist lemna honom sin approbation jemte 
tillåtelse att afl ägga den vanliga kandidat-eden.

                                                                 In fi dem

                                                                 Esaias Tegnér

*
Wi CARL, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och 
Wendes Konung &c. &c. &c. Hertig till Schlesswig Hollstein 
&c. &c. Göre wetterlikt: att som, genom Hof Predikanten och 
Contracts Prosten Doctor J.H. Brantenbergs frånfälle, Lid-
köpings Stads- och Landsförsamlings Pastorat af Skara stift 
blifvit ledigt, och vid återbesättande deraf hos OSS i Nådig 
åtanka kommit Wår Tro undersåte, Läraren vid Gustafsbergs 
Barnhus, Wällärde Magister, OSS Älskelig, Gunnar Wenner-
berg, i anseende till hans berömliga Lärdom och skicklig-
het samt städse ådalagde välförhållande, altså vele WI härmed 
och i kraft af denna Wår öppna Fullmakt, Nådeligen hafva 
utnämnt och förordnat honom, Gunnar Wennerberg, att, i 
afl idne Doctor Brantenbergs ställe, vara Kyrkoherde uti Lid-
köpings Stads och Landsförsamlingars pastorat, hvarvid han 
äger åtnjuta de Rättigheter, inkomster och förmåner, samma 
Beställning enligt Lag och Författningar tillkomma. Det alle 
som vederbör hafva sig hörsamlingen att efterrätta. Till yt-
termera visso hafve WI detta med Egen Hand underskrifvit 
och med Wårt Kongl Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott 
den 16 augusti 1815. 

                                                                 Carl

Gunnar Wennerberg var född i Norra Björkes församling 
av Tunhems pastorat den 16 maj 1782. Han blev magister i 
Lund 1805, docent i österländska språk 1807 och avlade 1810 
den för kyrkoherdetjänst nödvändiga pastoralexamen.

1815 utnämndes Wennerberg till kyrkoherde över Lidkö-
pings församling men tillträdde först 1817. Året före hade 
han ingått äktenskap med Sara Klingstedt som han mött i 
Uddevalla. Samma år som makarna Wennerberg fl yttade in 
i Lidköpings prästgård föds deras förstfödde, en gosse med 
samma namn som fadern, Gunnar Wennerberg.

Bakom utnämningen till kyrkoherde i Lidköping – Wen-
nerberg är för tjänsten mycket ung – låg förmodligen ett löfte 
från drottningen, Carl XIII: s gemål, Hedvig Charlotta. Wen-
nerberg hade imponerat på drottningen och han hade spelat 
och vunnit över henne i ett schackparti. Hon hade då med 
svordom och ed! lovat honom ett bra pastorat när tillfälle 
yppade sig. Detta pastorat blev Lidköping. Här kom han att 
stanna i 43 år till sin död 1860.

Wennerbergs företrädare i Lidköping var teologie doktorn 
Johan Henrik Brantenberg. Denne var född i Västra Vingåker 
1756 och blev kyrkoherde i Lidköping 1797, prost 1807, 
riksdagsman och utnämnd teologie doktor 1809. Branten-
berg avled den 30 juni 1914. Som kuriosa kan nämnas att 
Brantenberg en gång i tiden hade varit kunglig hovpredikant 
och page-hovmästare!

Gunnar Wennerbergs examensbevis är undertecknat av 
Esaias Tegnér som vid denna tid var adjunkt och vice biblio-
tekarie i Lund. Tegnér var född på Kyrkeruds komminister-
boställe i Värmland 1782 och blev 1812 professor i grekiska i 
Lund och 1824 biskop i Växjö, där han avled 1846. Han var 
och är en av Sveriges största skalder genom tiderna.  

                                                            Johnny Hagberg

Två gamla Wennerbergsdokument

Gravhäll på Norra Björkes kyrkogård tillhörande Wennerbergs-
släkten
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För första gången anordnade prästlönetillgångarna, som bland an-
nat förvaltar Svenska kyrkans skog, tillsammans med föreningen 
Skogen, höstexkursion. Skara stifts prästlönetillgångar var värd. 
Det betyder att omkring 150 skogsexperter från bland an-
nat skogsföretag, Svenska kyrkan och universiteten, lik-
som ett antal riksdagspolitiker, möttes i Skaraborg. 
Biskop Åke Bonnier inledde samlingen i Husaby med att tala 
om att allt hör samman, såväl ekologi, teologi som ekonomi. 
Här ses han tillsammans med Skara stifts egendomschef Gert 
Adolfson, Föreningen Skogens Monika Stridsman, kyrkomö-
tets ordförande Karin Perers och Föreningen Skogens Bengt 
Ek.

Stiftshändelser 2017

Dagarna efter kyrkovalet kom pastorat och församlingar till 
Skara för att lämnade in valsedlar för slutlig rösträkning. Här 
är det Sören Wärmegård och Lena Linde från Tidaholm som 
lämnar in pastoratets valresultat till Ulla Falk och Andreas 
Fagrell på stiftskansliet. I Tidaholm röstade 21 procent av 
de kyrkotillhöriga och förtidsrösterna var dubbelt så många 
jämfört med förra valet.

Det här gänget med anställda i Svenska kyrkan i Skara stift 
kom till stiftskansliet i slutet av augusti för att få veta mer om 
stiftsorganisationen. Ny i stiftet kallas arrangemanget dit alla 
som arbetar i stiftet men inte besökt stiftskanliset/vill veta 
mer om stiftsorganisationen är välkomna! 

Under tio dagar besökte tre medarbetare från Skara stifts vänstift 
i Bayern Svenska kyrkan i Borås specifi kt och Skara stift i allmänhet. 
Under dagen i Skara med omnejd fi ck de bland annat veta mer 
om domkyrkan under ledning av prästen Britt-Marie Hjertén. 
De tre tyska kyrkomedarbetarna är prästen Katja Baumann 
och diakonerna Sigrun Rose och Marcus Schirmer från Neu 
Ulm och kollegorna i Borås är prästen Annika Larsson, dia-
konen Monica Johansson och pedagogen Rose Novenius. 
Syftet är att lära och inspireras av varandra. Nästa sommar 
åker de tre boråsarna till Neu Ulm för att få inblick i den 
lutherska kyrkan i Bayern. 

Foto samtiliga bilder: Catharina Sundqvist 
Det var fullsatt och mer än så när de bjöds till präst- och dia-
konvigning i Skara domkyrka.
Åtta personer vigdes till tjänst i Svenska kyrka av biskop Åke 
Bonnier. Sex av dem är diakoner medan den andra två är 
präster.
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Skara stift, struktur den 1 januari 2018 
 

Kontrakt Pastorat/ 
Församling som inte ingår i ett pastorat 

Församling 

Skara-Barne Skara Skara domkyrkoförsamling 
Ardala 
Valle 

Varabygden Varabygden 
Essunga Essunga  

Lekåsa-Barne Åsaka  
Främmestad-Bäreberg  

Grästorp Tengene 
Trökörna 
Fridhem 
Särestad 
Flo 

Väne 

 

Vänersborg och Väne-Ryr Vänersborg och Väne-Ryr  
V. Tunhem Västra Tunhem  

Gärdhem  
Åsaka-Björke  
Vänersnäs  

Trollhättan 
 

Trollhättan  
Lextorp  
Götalunden  

Rommele Fors-Rommele  
Upphärad  

Falköpings och 
Hökensås 

Falköping Falköping 
Mösseberg 
Slöta-Karleby 
Åslebygden 
Yllestad 

Stenstorp Stenstorp  
Hornborga  
Dala-Borgunda-Högstena  
Gudhem  

Floby Floby  
Kinneved  
Åsarp 

 
Kontrakt Pastorat/ 

Församling som inte ingår i ett pastorat 
Församling 

Falköpings och 
Hökensås 

Tidaholm Tidaholm  
Varv  
Hökensås  
Fröjered  
Valstad  

Mullsjö-Sandhem Mullsjö-Sandhem 
Habo Habo 

Gustav Adolf 
Brandstorp 

 Norra Mo Norra Mo 
Kålland-Kinne 
 
 

Lidköping Lidköping 
Sunnersberg Sunnersberg 
Södra Kålland Örslösa  
 Kållands-Råda  
 Järpås 
Sävare Sävare 
Götene Götene 
 Källby 
 Kinnekulle 
 Husaby 

Vadsbo Karlsborg Karlsborg 
 Mölltorp  

Brevik  
Undenäs  

 
 

Mariestad Mariestad 
Lugnås-Ullervad Lugnås  

Ullervad  
Amnehärad-Lyrestad Amnehärad  

Lyrestad  
Töreboda Töreboda 

Fredsberg-Bäck 
Hova-Älgarås  
Fägre  



19

 
Kontrakt Pastorat/ 

Församling som inte ingår i ett pastorat 
Församling 

Billing Skövde Skövde 
Skultorp Skultorp 
Norra Billing Berg 

Väring 
Frösve 
Götlunda 

Värsås Värsås-Varola-Vreten 
Sventorp-Forsby 

 Hjo Hjo 
  Mofalla 
  Fågelås 
  Korsberga-Fridene 
 Tibro Tibro 
  Ransberg 
Redvägs 
och Ås 
 
 

Ulricehamn Ulricehamn  
Timmele  
Hössna  

 Åsunden 
Redväg Redväg 
Södra Ving Södra Ving 

Hällstad 
 Borås  Borås Caroli 

 Borås GA  
Brämhult  

Fristad Fristad 
Kinnarumma Kinnarumma 
 Seglora 
Toarp Toarp 
Sandhult-Bredared Sandhult-Bredared 

Kulling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alingsås Alingsås  
Ödenäs  
Hemsjö  

Vårgårda Algutstorp  
Lena  
Hol  
Nårunga  
Asklanda  

Bjärke Bjärke 
Herrljunga Herrljunga  

Herrljunga landsbygdsförsamling 
Hudene  
Hov  
Östra Gäsene  

 
Totalt  
 
Antal pastorat  28 
Antal församlingar som inte ingår i ett pastorat 15 
Antal församlingar  110 

Sedan reformen, med nyinrättad stiftsstyrelse 1989, då denna styrelse tog över indelningsfrågorna i stiftet från Domkapitlet, 
har det skett stora indelningsförändringar. Det mest stifthistoriskt intressanta är det stora  antal församlingsregleringar.  Sedan 
den stora indelningsförändringen i början av 1960-talet har stiftet av tradition bestått av ett 90-tal pastorat och 360-tal för-
samlingar. Nedan ser vi den indelning som gäller från 1 januari 2018. I ett stiftshistoriskt perspektiv har vi också infogat  tabell 
från Joh. W. Warholm´s Matrikel från 1865.
Stiftjurist Andreas Fagrell har vänligen översänt uppställningen som gäller från 2018.

Sten-Åke Engdahl
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