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Orgeln – en glädjekälla

I december utgav sällskapet Klangrum. Orglar i Skara stift.
Till boken hör en CD skiva med nästan 80 minuters orgelspel från 15 olika orglar. Bland annat från Kölingared orgeln
som är byggd 1705 för Mariestads domkyrka av den svenska
orgelkonstens fader Johan Nicklas Cahman och som är stiftets
äldsta bevarade orgel.
Piporgeln är inte sällan kyrkornas mest påkostade inredning
eller inventarium. De speglar fyrahundra år av musikalisk, liturgisk, teknisk och arkitektonisk utveckling. Den utgivna
orgelboken har som syfte att fördjupa och tillgängliggöra
kunskapen om stiftets orgellandskap liksom orgelbyggare och
organister. Förhoppningsvis skapas därmed ett intresse för
detta kulturarv.
Orglar är också temat vid det kommande årsmötet i Varnhem den 14 april. Se mer om detta möte inne i medlemsbladet.
Bilden ovan föreställer den De la Gardieska läktarorgeln
i Varnhem, fotograferad före dess rivande 1879 av Wilhelm

Ranch (fotografi i ATA). Orgeln byggdes på 1670-talet under ledning av Jonas Rudberus, präst i Lyrestad, sedermera
prost i Läckö grevskap med säte i Lidköping. Rudberus har
gått till historien för sitt stora intresse för orgelbygge, men av
de orglar han lät bygga finns idag bara enstaka fragment kvar.
Orgeln i Varnhem beställdes av greve Magnus Gabriel De
la Gardie och när den var klar var den stiftets största orgel.
Både huvudverk och ryggpositiv var rikt utsmyckade med
bl.a. förgyllda pipor. Mycket snart kom orgelverket dock att
förfalla och ersattes 1879 med ett romantiskt verk av den
danska firman Marcussen.Vid klosterkyrkans restaurering på
1920-talet rekonstruerades den gamla fasaden med återbruk
av några bevarade dekorelement. Efter en brand på 1960-talet byggdes en förenklad kopia av fasaden med ett orgelverk
av den östtyska firman Eule, en orgel som åldrats mindre väl.
Sedan många år finns tankar på att till del försöka återskapa
den De la Gardieska orgeln.

Lutherbilden som kom till Sverige
I ett tidigare nummer av medlemsbladet presenterades den unika bilden av Luther som
kyrkofadern Hieronymus. Luther ses i
färd med att översätta bibeln men är
återgiven i den omgivning i vilken
konstnären Albrecht Dürer 1504
återgivit kyrkofadern Hieronymus översättande bibeln.
Hieronymus´ bibelöversättning blev normerande
för den del av kristenheten
som hade latinet som kyrkospråk. Den blev grunden
för teologi och förkunnelse.
Detta ville bilden associera
till Luther. Hans översättning
skulle bli grunden för den reformerade delen av kristenheten.
Därför är Luther omgiven av
föremål som betraktaren brukade
associera till Hieronymus: hans kardinalshatt, Hieronymus symboldjur lejonet,
välkänt under 1500-talet från kyrkorummens
avbildningar av Hieronymus som en av de fyra kyrkofäderna, ett par avsparkade skor som associerar till Moses
inför den brinnande busken («Drag dina skor av dina fötter,
ty marken där du står är helig mark») och från honom till
Luther inför de heliga texterna.
Ett saknas dock. På Dürers bild av Hieronymus står ett krucifix på skrivbordets ena hörn. Det finns inte med på bilden av
Luther. Orsaken torde vara att etsningen av Luther tillkommit
först i slutet av 1500-talet. Då hade Luthers bibelöversättning
fått spridning också bland reformert påverkade lutheraner, som
inte tålde några bilder i kyrkorummen. En etsning med ett krucifix som blickfång för Luther skulle inte kunna säljas till dem.

finns uppgifter i litteraturen att plåten
finns i behåll. Men man får inte veta
var den finns.
När tryckplåten dyker upp i
sinnevärlden är det på ett ställe där man minst väntar sig
det, nämligen i läroverket
i Strängnäs. Där låg vid
mitten av 1940-talet två
tryckplåtar i en monter,
varav den ena var bilden
av Luther som Hieronymus. I en accessionskatalog för läroverkets
kulturhistoriska och etnografiska samlingar hittade jag senare en gåvonotis som lydde så: «1859:
Borgmästaren A. F. Ekewall:
Tvenne
kopparsticksplåtar
och ett porträtt av Numismatikern Berch m.m.» En av plåtarna
måste vara plåten med Lutherbilden.
När Strängnäs läroverks samlingar upplöstes 1967 placerades en del i Roggeborgen,
medan annat magasinerades och med tiden överfördes till ett
nyinrättat Strängnäs museum. När jag 1984 ville titta närmare
på tryckplåten visade den sig vara spårlöst försvunnen. Men
1988 fick jag ett glädjestrålande brev från museichefen Kerstin Pettersson. Hon hade hittat Luther! Plåten hade hamnat
i ett magasin där den inte hörde hemma. Vid uppackningen
visste ingen vad det var. Nu hade den i alla fall kommit till
rätta.
Någon tid därefter hade jag själv tillfälle att komma till
Strängnäs och titta in på museet. Där fanns mycket riktigt
tryckplåten till Luther som kyrkofadern Hieronymus. Allt föreföll således väl beställt.

*
En liten kuriositet! Under bilden står på latin vad som brukar
kallas Luthers sista ord, i översättning: «En pest har jag varit
i livet, döende skall jag bliva din död, o påve». För en del år
sedan kontaktade jag ett antal europeiska muséer om lutherbildens spridning. Jag fick då veta, att det latinska ordet för levande, vivus, på ett par exemplar av etsningen var utbytt mot
det obegripliga FIFUS. Så stavas ordet i det tidigaste tryck där
etsningen är nämnd, i Bartschs katalog från 1808. Förklaringen måste vara att konstnären inte kunde latin. Han måste ha
fått den latinska texten uppläst för sig av någon som inte heller kunde latin och då använde tyskt uttal. Bokstaven enkelVe har han då uttalat som F vilken konstnären snällt skrivit av.
När ett par blad blivit tryckta har någon latinkunnigbetraktare uppmärksammat felet. Konstnären har då rättat det, men
spåren av ett F har blivit kvar som några tvärstreck i det andra V-et i VIVUS. Man skymtar dem tydligt på avbildningar.
*
Tryckplåten till etsningen har fått genomgå äventyrliga öden.
Den är signerad W. S. Detta brukar tolkas som Wolfgang Stuber, en kopparstickare verksam i Nürnberg på 1580-talet.
Men vart plåten sedan tog vägen är okänt. 1847 och 1874
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*
Men säg mig den fröjd som varar beständigt. Ett eller annat årtionde senare fick jag höra att Strängnäs museum skulle
stängas av sparsamhetsskäl. Jag kunde inte mera än säga!
Mitt under Lutheråret blev jag uppringd av en person som
hade att göra med fornsaker i Strängnäs. Bland dem fanns det
en kopparskiva med ett vidhängande papper, på vilket stod
mitt namn. Vad var detta? Det enda kompletterande uppgift
om plattan den uppringande kunde lämna var att den eventuellt skulle överföras till Sörmlands muse
Det tog mig tid att fatta att det måste ha varit tryckplattan
till etsningen av Luther som Hieronymus som spökade.
Eftersom jag under Lutheråret berättat i medlemsbladet om Luther som kyrkofadern Hieronymus tänkte jag
avsluta beskrivningen av Lutherplattans öden med att berätta var plattan för närvarande finns. Tyvärr vet jag inte
det. I början av november skrev jag till Sörmlands museum
i Nyköping och undrade om Lutherbilden hamnat där.
Jag väntar ännu på svar.
Bengt Stolt

Maria Vretemark recenserar Mellan liljan och sjöbladet
vad gäller järnåldern i Skandinavien, och för vår del
särskilt i Västergötland, kan berikas med en ny dimension
som inbegriper namngivna härskare, undersåtar, intriger,
konflikter, mänskliga möten och relationer liksom färdvägar
och landskapsskildringar. Det kan bidra till nya insikter
och tolkningar av ”stumma” arkeologiska fyndplatser som
exempelvis Finnestorps offermosse, gravhögen i Skalunda,
Mössebergs fornborg och de kristna vikingarnas stora gård i
Varnhem.

Under många år har professor emeritus Bo J Theutenberg
beforskat gamla västgötasläkter och deras vapen ur ett
historisk genealogiskt perspektiv. Det är en forskning som
han är i huvudsak ensam om och som därför bidrar med
många nya perspektiv på Västergötlands äldre historia. Det
är en gedigen forskarinsats som ligger bakom den nyligen
utkomna boken som utgör andra volymen av Mellan liljan
och sjöbladet. Det finns en första volym som utkom redan
2008.
Bo Theutenbergs nya bok är verkligt spännande och
tankeväckande att läsa. I den här volymen tar författaren oss
tillbaka till forntiden, i gränslandet mellan verklighet och
saga. Det tillgängliga källmaterialet, som kan berätta om
denna tid, är magert och närmast mytiskt. Theutenberg, som
själv är jurist och expert på folkrätt, hanterar med den äran
ett brett spektrum av olika källor, såsom arkeologi, runstenar,
sagor, sägner, myter, kväden, konsthistoria, heraldik,
ortnamn, krönikor och andra historiska dokument. Det är
en bedrift att kunna jämka samman detta spretiga material
till en helhet. Inom historieforskningen i Sverige har det
varit en tydlig trend, åtminstone från 1950-talet och framåt,
att avfärda betydelsen av källor som de isländska sagorna,
Snorres skildringar och Beowulfskvädet och betrakta de
personer som omnämns som mytiska och händelserna som
just bara sagor. Här ligger det stora värdet i Theutenbergs
bok tycker jag, att författaren vågar använda det här
källmaterialet i sin strävan att öka kunskapen om historiska
skeenden och betydelsefulla personers agerande under den
sena järnåldern och tidiga medeltiden. Den genomgående
svårigheten för läsaren blir då givetvis, som en konsekvens
av detta, att värdera källvärdet, att veta på hur pass stabil
grund resonemangen vilar. Men det kan man faktiskt ha
överseende med. Det viktiga är att historieskrivningen
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Boken, som är på 448 sidor, är indelad i fyra långa kapitel.
I vart och ett av dessa kapitel finns ett huvudtema som
introduceras, behandlas och avslutas. Det gör att man kan
betrakta kapitlen som separata delar som kan läsas var för
sig. Det här är dock ingen bok som man slöläser i lite då
och då. Tvärtom ställer Mellan liljan och sjöbladet 2:1 stora
krav på läsaren om man ska kunna följa med i de historiska
skeendena och förstå hur författaren kommit fram till sina
slutsatser. Det är inte minst ett digert persongalleri att hålla
reda på. Som tur är finns det några släkttavlor i kapitlen
och i slutet av boken som ger viss vägledning i hur olika
personer och ätter hänger ihop. Det är dock ganska liten
text i flera av dessa som därmed blir aningens svårlästa. Det
är också mängder med ort- och platsnamn som är mycket
viktiga för argumentation och slutledningar. Här ger bokens
många kartor god hjälp så att läsaren kan hänga med i de
rumsliga sammanhangen. Man saknar givetvis person- och
ortnamnsregister men dessa är utlovade att ingå i kommande
volym 2:2.
Varje historiskt intresserad läsare kan hitta sina guldkorn i
Mellan liljan och sjöbladet 2:1. Mest fascinerande tycker jag att
det fjärde kapitlet är, det som handlar om ”Uppsala, Sparlösa
och Beowulf ”. Theutenberg argumenterar övertygande
för Beowulfkvädets kärna av historisk autenticitet och
attribuering till verkliga personer och faktiska geografiska
platser. Beowulfskvädet, som ofta betraktas som ett engelskt
nationalepos, skildrar händelser som utspelar sig under
järnålderns yngre skede, till stor del i södra och västra
Skandinavien. Det är också i Beowulfskvädet vi kan läsa de
äldsta skildringarna av relationerna mellan de skandinaviska
folkgrupperna sveoner, geater och daner. Även det mindre
kända fornengelska Widsidkvädet speglar händelser i
Skandinavien och det är väldigt roligt att denna tämligen
okända källa också lyfts fram av Theutenberg. Detta kväde
innehåller det äldsta kända omnämnandet av vikingar. I
nästa volym av Mellan liljan och sjöbladet utlovas fortsatt
analys av Beowulfkvädet och det ser jag fram emot.

Maria Vretemark
Fil dr,Västergötlands museum
Hedersledamot i Skara stiftshistoriska sällskap
Författare Bo J Theutenberg. Skara Stiftshistoriska sällskaps
skriftserie nr 90. 2017.
Beställes genom Johnny Hagberg 0510-48 52 15
e-post: jarpas.pastorat@svenskakyrakan.se
Pris 250:- + frakt 50:3

Serafia Nilsson, f. Larsson, från Falköping
Charlotta Bengtsdotter födde åtta barn av vilka fem nådde
vuxen ålder. Serafia växte upp som ensam flicka bland fyra
bröder. Serafias barndom gav henne många goda minnen
samt en gudstro, som blev en god grund för framtiden. Barnen fick tidigt hjälpa till med varjehanda. Serafia fyllde en
uppgift i hemmet som barnpiga. Pojkarna fick tidigt börja
med att springa ärenden samt hjälpa till i verkstad och affär.
Två av dem blev storsångare, Johan och Ivar. Ivar blev t.o.m.
erbjuden anställning på en opera i Amerika. ”Men”, skriver
Serafia, ”han ville endast använda sin röst till Herrens ära”.
Efraim var den tjänande brodern bland bröderna.
Men tiden står inte stilla. Serafia arbetade mest hemmavid
men var då och då hos prosten Linnarsson och hjälpte till.
Därav kom det sig att prosten föreslog Anders Larsson att låta
sin dotter gå en kurs på seminariet i Skara. Prosten ansåg att
hon var synnerligen lämplig för lärarinnekallet. Han hade observerat, att Serafia var begåvad och hade en vacker handstil.
Desslikes hade hon barntycke. Detta hände långt före televisionens och radions tid. Man brukade hemma hos prosten
Linnarsson ibland samla hela familjen jämte några vänner för
att roa sig med att läsa högt, spela och sjunga. Detta tilldrog
sig på eftermiddagen eller kvällen. Serafia var stundom med
vid dessa ecklesiastiska soaréer. Hon fick ofta beröm för sin
välläsning och sin deklamation.

Det hände i Falköping en försommardag 1878. Prosten Nils
Josef Linnarsson steg just ut på Stora gatan efter ett besök
i kyrkan. Han var lemmalytt och nyttjade käpp, men rönte
allmän respekt långt utöver Falbygden delvis för sin stora lärdom men framför allt för sin fromhet, sin nitälskan för Guds
rike och sin omsorg om själarna.
Gatan fram kom en flicka på 15-16 vårar. Hon tycktes varken höra eller se, upptagen av sol och sommar samt årstidens
övriga behag. Prosten erinrade sig plötsligt att han glömt låsa
kyrkporten. Irriterad svängde han runt och var nära att förlora balansen. Käppen råkade han hantera en smula vårdslöst
så att han nästan satte krokben för den arma flickan, som rent
förskräckt vaknade upp ur sina dagdrömmar, hoppade högt
i luften och kolliderade med prosten, som dock stod rycken.
Flickan hette Inga Serafia och kallades Serafia.
Prosten och Serafia samtalade en stund. Prosten erinrade sig
att han hade bråttom. Han bad om en hälsning till Serafias
föräldrar och tog farväl. Han sneddade gatan och försvann.
Serafia fortsatte till sitt hem, Rödestensgatan 5, där fadern
hade en liten verkstad. Han tillverkade bl.a. fönster, som han
glasade.
Serafias föräldrar var Anders Larsson och hans hustru Charlotta
Bengtsdotter. Anders Larsson var född 1834 i Dimbo, Skaraborgs län, och Charlotta 1838 i Hömb i samma län. De gifte
sig i Dimbo 1861. Som nygifta slog de sig ner på ett litet ställe
som bar namnet Nybygget. Där föddes dottern Inga Serafia
den 31 juli 1862. Men där torde de inte varit bosatta så länge.
År 1867 finns de i Falköping på Rödestensgatan 5.
4

Alltså blev Serafia lärarinna och skulle tillträda sin första
plats. Denna var belägen på Kinnekulle i Medelplana socken.
Långvarig blev den dock inte. Endast höstterminen 1884. Att
den inte blev mer varaktig berodde varken på Serafia eller
skolrådet. Man hade verkligen ingenting emot den unga och
vänliga lärarinnan. Möjligen kunde skolrådet bättre sett om
sitt hus.
När emellertid pappa Anders Larsson kom till Medelplana för
att hälsa på sitt hjärtebarn råkade det bli i det närmaste storm.
Vinden for genom dörrar och fönster. Det var precis lika kallt
inomhus som ute, trots att Serafia hade eldat utan avbrott hela
dagen och halva natten. Anders Larsson var rädd om sin dotter. Han ville inte att hon skulle förlora hälsan. Bostaden var
hälsovådlig. Detta kunde inte gå an. Anders Larsson förbjöd
sin dotter att nyttja lärarinnebostaden. Därav kom det sig att
hon avslutade sin tjänst i Medelplana och flyttade hem till
Falköping.
Hon blev genast anmodad att infinna sig i prostgården. Prosten Linnarsson hade sport att kyrkoherde Landahl i Hällstad
behövde en guvernant. Där skulle Serafia få både mat och
husrum samt bli behandlad som en familjemedlem. I februari
1885 reste Serafia till Hällstad följd av sina föräldrar välgångsönskningar och prostfamiljens välsignelser.
Serafia räknade tiden som guvernant till en av de ljusa och
lyckliga perioderna i sitt liv. Hon trivdes med atmosfären i
prästfamiljen. Kyrkoherde Ernst Martinus Landahl tillhörde
en stor och välkänd prästsläkt. Tyvärr var han sjuklig och till
humöret envis och häftig. Eftersom han var en god predikant
och en from man hade han alltid många åhörare under sin
predikstol. Ofta var han deprimerad, inte så mycket på grund
av motgångar eller ovänners giftiga insinuationer som för att
han inte orkade utföra den själavård han så gärna velat ägna

sig åt. Han led av efterhängsen hosta, som ibland orsakade
blödningar. Vid femtio års ålder fick han hjärnblödning och
led dessutom av en njursjukdom.
Serafia deltog med glädje i församlingsgudstjänsten samt övriga förekommande aktiviteter. Landahl var noga med husandakten. Magnus Fredrik Roos ”Huslig Andaktsbok” med
Hillers sånger lästes regelbundet. Till aftonandakten hörde
psalmen ”O Gud som allt med vishet styr….” nummer 432
i 1819 års psalmbok. Vid morgonandakten varierades psalmvalet. Serafia hade aldrig förlorat och skulle inte heller förlora sin barnatro. Den mättade andliga atmosfären i Hällestads
prästgård bidrog till att bevara henne.
1887 gifte sig Serafia i Falköping med Jöns Petter Nilsson,
som var snickare och byggmästare. De nygifta bosatte sig på
Mariedal eller Järnvägsgatan 14 i Falköping. Med Jöns Petter
fick Serafia två barn under vistelsen i Falköping. Edit Teresa
Mariana föddes 1888. John Gustav Isidor gjorde sitt inträde
i denna värld 1890. Men Jöns Petter var besvärlig. Han var
obalanserad och lättstött. Ibland kändes det svårt för Serafia,
som var van vid vänlighet och förståelse. Mer än en gång grät
hon bittert i sin ensamhet. 1893 flyttade familjen till Laholm.
Serafia tyckte inte om namnen Jöns Petter. Sin make titulerade hon med efternamnet ”Nilsson”. Serafia fick två barn
i Laholm, Ivar Fritz Sigvard 1894 och Berta Ingeborg 1897.
Jöns Petter var merendels sjuk. Många anklagade honom för
att vara oföretagsam och lat. Men Serafia förstod att han var
en fysiskt nedbruten människa som behövde förståelse. Serafia var en i sanning from människa. Kyrkoherde Landahls
predikningar och hans intensiva bön gick aldrig ur Serafias
minne.
Serafias bröder hade rest till Amerika. I brev därifrån berömde de det stora landet i väster och dess möjligheter. Jöns
Petter nappade på kroken. Han ville dit till friheten och de
många möjligheterna. År 1909 reste han och lämnade maka
och barn kvar. Serafia skulle komma sedan. Det blev en pliktkollision. Dels ville hon vara lojal mot sin make. Hennes
äktenskapslöfte fodrade detta. Dels hade hon en minderårig
dotter som hon inte ville lämna vind för våg. Emellertid tog
Edit, den äldsta dottern, hand om den trettonåriga Inga och
Serafia rest 1910 till Jöns Petter i Amerika.
Jöns Petter trodde att han skulle skära guld med täljknivar i
Amerika. Så blev emellertid inte fallet. Han fick tjänst som
fastighetsskötare i Chicago, men den gamla apatin kom över
honom. Han bara låg i sin säng och kommenderade Serafia, som nu måste sköta en fastighetsskötares alla sysslor. Båda
längtade tillbaka till fosterjorden och sparade på sina förtjänster för att få pengar till hemresa. Under krigsåren måste de
vara kvar i USA. Men så fort det blev fred reste de hem till
Sverige. Jöns Petter dog 1921.
1941 kom jag till Torpa församling som komminister. I byn
Balkeryd bodde Serafia och dottern Edit. Åtskilliga gånger
cyklade jag vägen dit. Serafia var en ovanligt nobel människa.
Hon beklagade sig ytterst sällan, trots att livet farit fram hårt
med henne. Stilla och fridsam tog hon emot varje ny dag
som en Guds gåva. Med sin ljusa livssyn såg hon fram mot att
möta sin Frälsare ansikte mot ansikte.
Serafia blev ganska snart därefter bunden vid sjuksängen, diagnosen kräfta i magsäcken. Serafia erbjöds sängplats på lasa-

Anders Larsson på 100-årsdagen
rettet. Men hon tackade nej. Hon ville hem. Där ville hon dö.
Hon fick emellertid med sig hem en kvantitet morfin, som
skulle lindra plågorna. Jag var hos henne flera gånger, bl.a.
med Herrens nattvard.
Nu hände något märkligt. Av någon anledning måste döden
vika från hennes sjuksäng med oförrättat ärende. Läkarna var
inte tillräckligt observanta. Receptet på morfin förnyades ett
halvår, ett år o.s.v. När Edit förstod att Serafia blivit beroende
av giftet blev det en svår kamp och ett lidande utan like för
Serafia. Jag minns hennes abstinensplågor. Hon lyckades att
bli kvitt eländet tack vare Guds hjälp, bön och envishet.
Jag har så många vackra minnen av Serafia. Hon älskade
varmt kyrkan och var glad för alla som besökte henne. Gärna
lyssnade hon till bibelläsning och andakt. Samtliga Serafias
barn utom Edit fanns i USA och var helt acklimatiserade
amerikanare. Men Serafia hade dem alla hos sig i tankar och
böner. Det var ju samme Gud i Amerika som här. I hans
namn möts vi alla kristna.
Inga Serafia Nilsson, f. Larsson, avled den 4 januari 1955.
Man kan säga att hon dog av glädje. Inga, det yngsta barnet,
kom oförmodat hem från Amerika. För Serafia var detta en
stor och glad överraskning. Hennes hjärta var mycket svagt.
Det orkade inte med den affektladdade sinnesstämningen.
Serafia blev 93 år. Hon gick över gränsen till det land, där
all skröplighet, all synd och alla misslyckanden för alltid är
glömda och utplånade.
Utdrag ur en artikel av f. kyrkoherden Bertil Svensson,
Loshult, i Växjö Stifts Hembygdskalender 1991.
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1700-talsfunderingar kring Romer

Under rubriken ”…dessa synnerligen otacksamma främlingar…” har Skara Stiftshistoriska sällskap under redaktörskap
av prosten Johnny Hagberg låtit publicera två Uppsala-avhandlingar i en liten bok, översatta från latinet till svenska
av docent Johnny Strand, fram till sin pensionering lektor i
klassiska språk vid Ahlströmersgymnasiet i Alingsås. Denne är
tidigare prisad för sina översättningar från latin till engelska
och svenska en mängd av de avhandlingar, över vilka Carl
von Linné presiderade vid Uppsala universitet i botanik, zoologi och diverse naturvetenskaplig kuriosa.
De här aktuella avhandlingarna är presterade av smålänningen Samuel P. Björkman, Akademisk avhandling om zigenare 1730, omfattande blott 14 sidor latinsk ”vetenskaplig”
text, och dalkarlen Lars G. Rabenius, Observationer rörande
zigenarnas historia, med samma omfång, 1731.
Så mycket vetenskap i vår mening består självfallet de båda
avhandlingarna inte av, men de belyser en del skrönor och
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fördomar, som fortfarande mer än 200 år
efteråt, finns spridda i det svenska folkdjupet. Kontakten med ”det zigenska”
(att tala om ”romska” här skulle leda till
anakronismer, påpekar helt riktigt docent
Strand) har han fått genom sin dotter Elin,
som arbetat vid regeringskansliet med
romska frågor och som tillsammans med
ledamoten av EU-parlamentet Soraya Post
(FI) presterat en synnerligen tänkvärd inledning.
Samuel Björckman inleder sin text
med en invokation till Treenigheten och
ger en inledande förklaring om vad hans
avhandling skall handla om, nämligen zigenarnas etymologi och synonymi, deras
fädernesland och ursprung, deras hudfärg,
deras språk, deras (brist på) religion, frågan
varför de lämnade sitt land, deras ankomst
till Europa, deras seder och levnadssätt och
han framhåller emfatiskt att vi inte bör tolerera att de vistas i landet.
Det här klarar Björckman alltså av på 14
sidor, låt vara på förhoppningsvis välklingande latin.
Zigenarna har från början haft samma
förståndsgåvor som andra människor, men
har genom fritt val lämnat dessa därhän
och därför har de det nu (på 1730-talet)
som de har det. Deras sätt att fara kring
och tigga liknar Björckman vid göken
som lägger ägg i andras bo. Själva ordet zigenare har sina rötter i andra språks ord för
fattigdom, värnlöshet och kringdragande
och flera därtill. Någon forskare har menat
att de första zigenarna var judar och finner
både hebreiska och tyska ord i deras språk,
men detta avvisar Björckman, som istället
finner deras ursprung i det gamla Egypten
mera troligt, men deras mörka hudfärg talar för att de är ett afrikanskt folk, vilket
de själva säger sig vara stolta över (jämför engelskan ”gypsies”!) De sätter ut sina
barn i solen och smörjer med svart salva
in dem som de tar emot i sin gemenskap,
får vi veta.
Genom att konsultera en zigenare (nämnd vid namn!) på
Uppsala fängelse tror sig Björckman kunna visa att 47 vanliga
ord i zigenarspråket kommer från Nubien, men zigenarna tar
emot ord från alla språk vilka de kommer i beröring med,
så deras språk är sammansatt. De har fördrivits från Nubien
för sin trolöshet mot Kristus och hans moder. Deras klädpaltor beror på ett löfte om botgöring. De dök upp i Tyskland mellan 1411 och 1436 och de ägnar sig från vaggan åt
allsköns lastbarhet, falskspel, lurendrejeri, liderlighet, hästskoj,
giftmord, dråp, spådomskonst mm, plockar pengar ur andras
börsar, plundrar stjäl och särskilt tigger. De har skändat kyrkor och förstört hus genom brand. Teologer och filosofer av
betydelse har hävdat att de inte bör tolereras i landet. Carl
IX förbjöd genom dödsstraff deras vistande inom Sveriges
gränser. De har förklarats oönskade i Spanien, Frankrike och

Belgien. Efter en mängd sådant tvingar emellertid bristen på
tid Björckman att ”reva seglen”.
Det blev alltså en rätt kort avhandling, till vilken dock en
förteckning över ett femtiotal läsfrukter på såväl latin som
levande euroepiska språk redovisas.
Dalkarlen Lars G. Rabenius är pappa till den andra avhandlingen, Observationen rörande zigenarnas historia, som ligger 61 år närmare år tid. Rabenius menar att olika människoraser har olika egenskaper och att orientalerna på grund
av sin medfödda lättja låter sig behandlas som boskap och
som genom samma lättja behåller sin klädedräkt. Den stora
enigheten i källorna om att zigenarna dyker upp i Europa
på 1400-talet avvisar Rabenius, som tror att Magnus Ladulås
och Birger Magnussons förbud mot lansströvande i slutet av
1200 och början av 1300-talet gäller just zigenarna. Att deras moraliska underhalt inte uppmärksammats tidigare beror
på att också feodalherrarna på den europeiska kontinenten
”plundrade som gamar”. Zigenarna stal i största hemlighet
och då vanligen saker av mindre värde!
Alla zigenare har samma språk och allt tyder på att de från
början är ett eget folk och inte ett avskrap från många olika
folk. Det mesta tyder på rötter i Indien (vilket också 2000-tales vetenskapliga föreställningar om zigenare landar i!). Zigenarna är bottenskrapet av indiernas parias, anser Rabenius.
Rabenius inventerar sedan i tidsföljd de olika stadganden som genom århundradena gällt för zigenarna i Sverige,
hur dödsstraff ersatts med spöstraff och av en omsider mera
human inställning. Som underlag för sin framställning förebringar han ett tiotal skriftliga källor.
Båda avhandlingarna förenas i en skrämmande människosyn.
Intressant är förstås att veta huruvida zigenarna bibehållit
sitt nomadiska liv främst på grund av obändig frihetskärlek,
som bland annat Ivar Lo-Johansson menat eller av tvång och
på grund av diskriminerande lagstiftning, vilket vältaligt Katarina Taikon beskrivit.
Från 1950-talets Halland minns jag hur zigenarna anlände
i vinterkallt regn med hästar, vagnar och stora vedeldade tält,
hur barnen frös och snorade och hur hela sällskapet avhystes
av kommunen för att inte ligga till last. Dessa zigenare talade
svenska, både med oss och sinsemellan. En liten flicka på sju,
åtta år spådde oss i hand för fem eller tio öre och förutspådde
alla utan mannamån långt liv, många barn, stor rikedom och
annat mera. Jag kan svårligen tro att detta eländiga liv huvudsakligen handlade om frihetskärlek och fritt val.
En av vår tids föreställningar kring zigenare (och nu bör vi
kalla dem romer!) saknas i 1700-talsfunderingarna, nämligen
deras hopblandning med våra inhemska tattare. Dessa senares
etniska svenskhet är belagt genom studier i våra kyrkböcker
sedan början av 1700-talet i en viktig avhandling av Adam
Heymowski. Tattarnas utanförskap berodde på att de sysslade med aktiviteter som ”vanligt folk” undvek: kastrering,
slakt och flåning av hästar. Brita Egardts berömda avhandling,
Hästslakt och rackarskam, förklarar trovärdigt mekanismerna
bakom dessa föreställningar.
I min barndoms Halland var (de talrika) tattarna undantagslöst bofasta småbönder, som i enstaka fall hade förzinkande av kopparkärl och slipande av skärverktyg som binäringar.
Med zigenarna hade de intet gemensamt!
Fil. Dr Bo Göran Carlsson, född 1943, var 1985-2009 lektor i svenska, religionskunskap och historia på Alströmersgymnasiet i Alingsås och han har i sin akademiska kappsäck
också en licentiatexamen i etnologi.

En kort och enfaldig
utfärdspredikan över
Fru Margaretha Lilia 1646

Harald Oxes huvudbanér i Järpås kyrka. Foto: Harald Jonsson.
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 utger 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 utfärdspredikningar, 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. Utkommer i oktober.
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Swen Adolf Åhman och
Carl XIV Johan.
En komplettering av
Warholm 2: 434.
I Warholms herdaminne hittar man här och var anekdoter
om västgötska präster som gjort sig kända för originalitet
och munvighet. En sådan var Sven Adolf Åhman (17511838), komminister i Vartofta-Åsaka och från 1824 kyrkoherde i Blidsberg. Warholms sammanfattande omdöme om
honom lyder:
En mycket egen och besynnerlig man. Nykter och återhållsman, frisk och vig, säker ryttare utan sadelgjordar. Som
predikant ifrig och häftig. Framför altaret låg han framstupa
och till predikstolen kröp han.
Warholm ger sedan exempel på Åhmans slagfärdighet.Vid
kung Carl XIV Johans invigning av västgötadelen av Göta
kanal i september 1822 vid Forsvik t ex,
gjorde han ett obehagligt uppseende, så att ingen af landshöfdingarne ville kännas vid honom. Men Åhman ropade:
”jag står med ena foten i Skaraborgs län och med den andra
i Elfsborgs län.” Han bodde nämligen i Åsaka, som ligger i
båda länen.
I Tidning för Wenersborgs stad och län 9/10 1882 finner
man emellertid en längre, något avvikande och kompletterande variant av denna skröna. Till en början noteras att den
ingår i en längre artikel om ”Platen, Santesson och Göta
kanal” citerad ”Ur Mariestads Weckobl.”, sannolikt i dess
närmast föregående nummer. Ty efter en spalt som inledningsvis berättar om det 26/9 1882 i Motala högtidlighållna
femtioårsjubileet av hela kanalen, beger vi oss i artikeln sextio år tillbaka i tiden, men inte till Forsvik utan till slussarna
en knapp fjärdingsväg nordost om Fredsbergs kyrka:
Under festtåget på kanalen tilldrog sig följande sorglustiga
händelse. Utnämde kyrkoherden i Blidsberg, då tjentgörande komminister i Åsaka, Wartofta härad, Swen Adolf Åhman, en liflig och föga betänksam gubbe, war wid tillfället
på besök hos sin slägting, prosten [Carl Gustaf] Almgren i
Fredsberg. Wid festtågets annalkande fick Åhman ett blixtrande infall, ryckte till sig adjunktens prestkappa och rusade
åstad till [Hajstorps]slussarne nedanför Fredsbergs kyrka,
och då den kungliga lustjakten hwilade i slussen stämde han
upp följande sång, den han tillswarfwat efter v. 2 psalmen 51
sålunda:

Åhman, funnen, tilltalas af Elfsborgshöfdingen Flach med
häftighet:
”Hwarifrån är du din tusan dj., hwad län tillhör du, Elfsborgs eller Skaraborgs”?
Åhman, utnämd kyrkoherde i Blidsberg af Elfsborgs län,
som han ännu icke tillträdt, men qwarstående som komminister i Åsaka, Skaraborgs län, swarade:
”Jag står med en fot i hwartdera länet.”
”Drag åt h e”, sade F. och gick så sin wäg, då Åhman tillägger: ”Jag wi te icke, att ert län så kallas”.
Härmed war den kostliga akten slut, och folket kom till sig
igen och brummade alldeles ohejdligt.
(Warholm i sitt herdaminne förlägger händelsen felaktigt
till Forswik. Men meddelaren af ofwanstående war sjelf ett
ögonwittne wid tilldragelsen och will härmed beriktiga
lokaluppgiften.)
PR (Ej =”meddelaren”!)

”En skuta honom bär,
Som Swerges konung är.
Hans prakt wäl synes ringa,
Dock kan han Ryssen twinga,
Hosianna” o. s. w.
Stor uppståndelse ombord, och Carl Johan, alltid misstänksam, befarade att det war upprorsskri. Den djupa tystnaden
hos den förbluffade folkmassan togs för ett hotande åskmoln
och lät ana ett farans ögonblick. Elfsborgs och Skaraborgs
läns höfdingar [Carl Georg] Flach och [Casper] Ehrenborg
skickas i land för att taga wara på upprorsmakaren.
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Vill någon bli vid Skara stiftsboks julhälsningar? Häftade.
Första boken är från 1909 och sista är 1999 dock fattas år
1912, 1915, 1919 och 1921. Betalning:Vill ha några hundra
kronor till Föreningen Senapskornets verksamhet i Sydafrika. Först som hör av sig får överta dom. Mail till mig är
sjo@mbox301.swipnet.se
Med hälsningar från Birgitta Sjö

Skara stiftshistoriska sällskap
kallar till årsmöte
i Varnhem
lördagen den 14 april 2018
med följande innehåll

9.30

Musikandakt i klosterkyrkan
Orgel: Karin Nelson

10.15-11.00

Förmiddagskaffe i Varnhemsgården
Presentation av ny litteratur
Fyndböcker kommer att finnas till försäljning

11.00-11.50

Robin Gullbrandsson berättar om orglens
och orglars historia

12.00

Lunch

13.00

Årsmötesförhandlingar

14.00

Avslutning

Kostnad 150 kr
Anmälan senast den 7 april till
Skara stiftshistoriska sällskap
Vänligen meddela ev. specialkost eller allergi.

Lena Maria Olsson Floberg
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ͲϮϭϯϬ͕ϬϬ
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^ŬƌŝĨƚƐĞƌŝĞƌ

ϴϰϮϮϱ͕ϬϬ
ϰϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϵϭϴϰϭ͕Ϭϰ

ϵϮϳϱϯ͕ϯϰ
ϮϲϮϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱϯϭϲϵ͕ϬϬ
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ϲϭϲϬϲϲ͕Ϭϰ

ϴϬϳϵϮϮ͕ϯϰ
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PǀƌŝŐĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ͲϭϬϭϱϲϲ͕ϴϬ
ͲϮϵϱϬϱϬ͕ϬϬ

ͲϭϬϲϲϬϰ͕ϵϬ
ͲϱϲϯϵϬϵ͕ϱϬ
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ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ
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ϭϯϳϵϭϭ͕ϬϬ

Verksamhetsberättelse Skara stiftshistoriska sällskap 2017
Skara stiftshistoriska sällskap påbörjade sin verksamhet 1992.
Vi kan i denna verksamhetsberättelse redovisa utgivningen
av Nr. 93 i sällskapets skriftserie. Sällskapets styrelse lägger
härmed fram sin berättelse för 2017. Det har återigen varit ett
gott år, såväl vad gäller utgivning och försäljning av böcker, så
också ekonomiskt. Det har varit ett stort intresse för bokutgivningen, inom som utanför medlemskretsen. Sällskapet har
en etablerad plats i församlingar, stift och på nationell nivå, ja
även i visst avseende utomlands.
Sällskapet har för sin bokutgivning fått ta emot generösa
anslag från olika fonder och stiftelser, vilket styrelsen finner
mycket glädjande.
Styrelsen har på alla sätt sökt leva upp till sitt ändamål; “Att
väcka, främja och understödja intresset för kyrkohistoriska
studier och forskning rörande Skara stift”.
Styrelsen har sedan årsmötet den 22 april 2017 haft
följande sammansättning:
Johnny Hagberg, ordförande
Lena Maria Olsson Floberg, vice ordförande
Markus Hagberg, Sten-Åke Engdahl och Helena Långström
Schön, ledamöter.
Stellan Wihlstrand, Robin Gullbrandsson, Karin Nelson, ersättare.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet
den 22 april nyvaldes Sten-Åke Engdahl till sekreterare och
Robin Gullbrandsson nyvaldes till vice sekreterare. Gunnar
Wilsson valdes till kassaförvaltare och som ansvarig för medlemsregistret valdes Ulla Falk. Till webbmaster för sällskapets
hemsida på internet omvaldes Helena Långström Schön.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden: Den
16 januari, den 22 april (konstituerande), den 19 juni, den 28
augusti, 13 november.
Det konstituerande sammanträdet hölls i Varnhemsgården,
liksom årsmötet, övriga sammankomster har varit förlagda till
stiftskansliet i Skara.
Då medlemsbladet nu distribueras via tryckeriet, har styrelsen kunnat koncentrera sina sammanträden på huvuduppdraget.
Revisorer: Vid sällskapets årsmöte omvaldes kamrer Ingmar
Andhill och kyrkokamrer Lars Berg som ordinarie revisorer. Till ersättare för ordinarie revisorer omvaldes kamrer Eva
Hermansson och prosten Gert Alnegren.
Valberedning. Årsmötet beslöt att omvälja sällskapets valberedning, bestående av prosten Jan Kesker, sammankallande,
samt domprosten Carl Sjögren och socionom Anita Hammar.
Arbetsgruppen för herdaminne och prästminnesteckningar.
Styrelsen beslutade vid sitt konstituerande sammanträde att
ansvarig för minnestecknandet är kyrkoherde em. Karl-Erik
Tysk. Liksom tidigare är prostarna Nils Hjertén och Lennart
Nordquist resurspersoner.

Sällskapets årsmöte.
Sällskapets årsmöte hölls lördagen den 22 april 2017 i Varnhemsgården med inledande morgonandakt i klosterkyrkan av
prosten Sten-Åke Engdahl.
Efter kaffepaus och presentation av litteratur höll professor
Bo J Theutenberg ett tankeväckande föredrag om vår tidiga
historia i Västergötland. Ett mycket intressant och kunnigt föredrag mötte åhörare skaran. Bo J Theutenberg är sällskapet
flitigaste författare med fem utgivna böcker i skriftserien och
ett antal uppsatser som ingår i sällskapets antologier. Framsidan på den senaste utgivna boken “Mellan Liljan och Sjöbladet 2:1” föreställer en hjälm från Sutton Hoo i England.
I sitt föredrag gjorde föredragshållaren även utblickar mot
övriga Europa och berättade bland annat att vissa isländska
sagor är omgjorda sagor från heruler och hunner.
Efter lunch och årsmötesförhandlingar gav arkeologen och
hedersmedlemmen Maria Vretemark en förhandsvisning av
Kata gård och berättade om fynden och forskningen som nu
pågår.
Vid årsmötet avtackades ledamöterna Bengt P Gustafsson
och sekreteraren Lisbeth Hammarström för mångårigt och
förtjänstfullt arbete i styrelsen.
Sällskapets bokutgivning.
Under 2017 har följande utgåvor tillkommit i skriftserien:
Nr 89 Katolikernas Lilla Katekes av Petrus Canisius.
Red. Johnny Hagberg.
Nr 90 Mellan Liljan och Sjöbladet 2:1 av Bo J Theutenberg
Nr 91 Var trogen intill döden så skall jag ge dig livets krona
Minnesteckningar över präster och diakoner 20132017 av Karl-Erik Tysk
Nr 92 En kort och enfaldig utfärdspredikan över fru
Margaretha Lilia 1646 av Gunno Brynolphi Blutherus. Red. Johnny Hagberg
Nr 93 Klangrum. Orglar i Skara stift.
Red. Robin Gullbrandsson
Medlemmar. Medlemsantalet vid årets slut var 1077. Det är
i det närmaste oförändrat antal medlemmar. Sällskapet har sex
hedersmedlemmar och ett antal teologie studerande bland
sina medlemmar. Noterbart är att medlemsskaran också har
spridning över landet och medlemsmatrikeln inkluderar också ett 20- tal utomlands boende.
Sällskapets medlemsblad.
Sällskapets ordförande Johnny Hagberg är redaktör och ansvarig utgivare för medlemsbladet. Under året har det utkommit fyra nummer med ett 20-tal sidor. Styrelsen vill tacksamt
notera att ett stort antal personer medverkat med artiklar
och andra bidrag. Medlemsbladet är också en värdefull informatör, lätt att lämna över till någon som vill veta mer om
sällskapet. Medlemsbladet är uppskattat, det vittnar åtskilliga
kommentarer om.
Sällskapets hemsida. Webbmaster för sällskapets hemsida
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är Helena Långström Schön. Vår hemsida har många besökare.Vi har genom hemsidan en viktig kontaktyta till de vitt
utspridda medlemmarna. Många utnyttjar hemsidan för att
beställa böcker och anmäla medlemskap. Sällskapet medverkar också med information på Facebook-sida-

Skarabiskopen som protesterade
mot sin egen vigning

Relationen till Stiftshistoriskt Forum.
Sällskapets vice ordförande Lena Maria Olsson Floberg ingår
i Stiftshistoriskt Forums ledningsgrupp och därigenom har
styrelsen tillgång till fortlöpande information.
Årets stiftshistoriska symposium ägde rum i Lund. Ordföranden Johnny Hagberg och v. Ordföranden Lena Maria Olsson
Floberg representerade sällskapet vid symposiet.
Ekonomi. Den ekonomiska årsrapportens resultaträkning
visar att sällskapets intäkter belöper sig till
807 922.34 och kostnaderna till 670 514.40, vilket betyder
att årets resultat är 137 911. Tillgångarna uppgick vid årets
början till 950 502.26 och vid årets slut 1 093 869.26. Huvudparten utgjordes av medel anslagna till bokutgivning.
Lagret av böcker är värderat till 75 000 kronor. Under året
har sällskapet erhållit generösa anslag och gåvor, huvudsakligen för sin bokutgivning. Nämnas bör en stiftskollekt som
inbringade 56 000 kronor.
Anslagsgivare i övrigt har varit: Kungliga Patriotiska sällskapet, Grevillis fond, Birgittaföreningen, Sparbanksstiftelsen,
Lidköping, Skara stift, Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för
kulturminnesvård och miljövård, Stiftelsen Längmanska kulturfonden Kungliga Patriotiska sällskapets understödsfond,
Bergenblad och Jonsson orgelbyggeri AB, Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse), Stiftelsen
Konung Gustav Vl Adolfs fond för svensk kultur och Åke
Wibergs stiftelse.
Tack. Styrelsen vill till sist uttrycka Skara stiftshistoriska sällskaps djupt kända tack för alla välvilliga ekonomiska bidrag
som kommit sällskapet till del under det gångna året. Utan
dem skulle det inte ha varit möjligt att bedriva en så omfattande verksamhet. Styrelsen vill även betyga sitt tack för det
goda samarbetet med Skara stift, liksom med Missalestiftelsen
och Föreningen för Västgötalitteratur, vilket kunnat resultera
i intressanta och värdefulla projekt.
Skara den 5 februari 2018
Johnny Hagberg
ordförande

Lena Maria Olsson Floberg
vice ordförande

Sten-Åke Engdahl

Markus Hagberg

Helena Långström Schön

Stellan Wihlstrand

Robin Gullbrandsson

Karin Nelson

Ovan avbildade bok från Jacobis bibliotek och är ett exemplar av
Petrus Lombardus Textus Sententiarum, tryckt i Basel 1507 och
förmodligen bunden i Rostock. På knäppena är ägarens namn ingraverat: Sweno Iacobi Canoic Scarens.
Det var mycket om Luther, de 95 teserna och Wittenberg
i samband med förra årets reformationsjubileum, med rätta.
1500-talet var och blev en turbulent och bullrig tid. Det har
aldrig varit lätt att vara människa, men att stå mitt i ett skifte
i tiden är särdeles besvärligt. Vad ska man tänka och vad ska
man tro? På vilken sida ska man stå? Vad är fel och vad är
rätt? Olika röster hörs som hävdar sin sanning och vill ha
anhängare. Man måste ha respekt för komplexiteten av att stå
i en brytningstid.
Det är lätt för oss som sitter med historiens facit när det
gäller 1500-talet att fälla domar. De som stod mitt i skeendet hade inte samma möjlighet. Det var en annan tid. Reaktionerna kan kännas igen från dagens situation i frågor som
klimatet, asylpolitiken, IT-tekniken, de kyrkliga ordningarna
med mera. Några griper tillbaka på det som varit, andra vill
bara gå på medan de flesta vill ha det som det är. Av dem som
står i ledande positioner med särskilda ansvar och ämbeten
förväntas med rätta mer.
Hur var det att leva i Sverige från 1517 och fram till dess
att Gustav Vasa med hårdhet drev igenom reformationen vid
kyrkomötena 1536 och 1539? Vad kungen ville var uppenbart för alla, men kyrkan var faktiskt katolsk. Alla biskopar
var katolska och stod under påven genom vigningslöften om
lydnad och underkastelse. 1531 togs ett stort steg i ny riktning och Skara stift var i högsta grad inblandat genom sin
domprost Sveno Jacobi.
Sven Jacobi tillbaka till Skara
Gustav Vasa hade tydligen uppfattat att han hade en vän i
Sveno Jacobi. Denne var född på 1480-talet och alltså uppvuxen och utbildad efter det katolska sättet. Hans tankevärld
fanns från unga år inom den katolska kyrkans ram.Vi vet att
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han under studier på kontinenten kom i kontakt med reformationens idéer och dess ledande personer och att han tog
intryck. Han upprördes djupt av Stockholms blodbad, av hur
kungen och ärkebiskopen där utövade makt med kanonisk
sanktion. I augusti 1527 utnämndes han av Gustav Vasa till
domprost i Skara. Kungen ville efter vad vi förstår ha någon
på plats, som höll ett öga på biskopen Magnus Haraldsson.
Han uppfattades som ett osäkert kort av den nya kungamakten. Det kom att visa sig vara helt riktigt.
1529 gjorde västgötaherrarna sitt uppror med bland annat
just biskopen Magnus Haraldsson i spetsen. De misslyckades. De fick inte ens med sig sitt eget domkapitel, kanske på
grund av Sveno Jacobis påverkan. Kungen slog hårt tillbaka.
Magnus Haraldsson gick i landsflykt och Sveno Jacobi fick
i juni 1529 kungens uppdrag att leda stiftet tills vidare. I februari 1530 valdes han till biskop. Han hade först avböjt. Han
ville inte. Kanske förutsåg han kommande svårigheter, men
man sa inte emot Gustav Vasa.
Problem runt biskopsvigningen
Det blev bestämt att biskopsvigningen skulle ske den 27 augusti 1531 i Västerås domkyrka och förrättas av biskoparna i
Västerås och Strängnäs stift. Det var Petrus Magni i Västerås
och Magnus Sommar i Strängnäs, båda var katolska biskopar
som stod under påven i Rom. Nu krävde kungen av dem att
de skulle biskopsviga inte bara Sveno Jacobi till Skara utan
även Johannes Boetii till Växjö utan påvens godkännande.
Hur skulle det gå till? Hur skulle de klara ut det?
Man måste komma ihåg att Sverige ännu varken var lutherskt eller reformerat. Diskussionerna gick förvisso höga om
allt detta nya som man hörde från kontinenten och som gjort
insteg här och var. Rädslan för vad kungen skulle hitta på
var om möjligt ännu större. Hans behov av pengar verkade
omättligt. Nu ville han gifta sig med Katarina av SachsenLauenburg, enligt nya ordningar naturligtvis. Han behövde
vigda biskopar av sitt sinne för detta, och för att kunna driva
på i kyrkofrågorna. Det var inte så underligt om vanligt folk
duckade. Kungar brukar komma och gå. Och hur det skulle
bli med reformation och nymodigheter kunde man aldrig
veta. Mycket stod och vägde. Men att vänta och se var inget
alternativ längre för electi Sveno och Johannes.
Protesten
Sveno Jacobi och Johannes Boetii beslöt sig för att skriva
under en protest mot sin egen biskopsvigning. Det var naturligtvis viktigt att den hölls hemlig för tillfället och för kungen.
Men den kunde vara bra att ha i framtiden om det skulle visa
sig att sakernas tillstånd gick tillbaka till det gamla vanliga.
Andra hade faktiskt fjorton dagar före vigningen skrivit en
hårt formulerad protest mot alla missbruk och irrläror som
var i svang. Också denna var hemlig. Sveno Jacobi och Johannes var i sin protest noga med att formulera sig så diplomatiskt att, om protesten skulle blivit känd, den kunde tolkas
välvilligt från båda sidor. Otfried Czaika har i sin bok om
Sveno Jacobi utrett hur de två protesterna skiljer sig åt.
Den 27 augusti 1531, på vigningsdagen, skriver alltså de
båda biskoparna under en protest mot sin egen vigning. De
förband sig att söka påvens bekräftelse så fort det fanns tid
och lämpligt tillfälle för det. Att de själva skulle avgöra när ti-

den och tillfället var inne, om över huvud taget, skrev de inte.
Men så var det naturligtvis. Protesten gjordes mycket hemlig,
så hemlig att den först återfanns i mitten av 1890-talet av
docenten i kyrkohistoria Herman Lundström.
Så kom det sig alltså att de katolska biskoparna Petrus Magni och Magnus Sommar, naturligtvis med stor bävan både för
påve och kung, vigde de första lutherska biskoparna i Sverige. Därmed kan Svenska kyrkan idag hävda att man har en
obruten apostolisk succesion. Den 22 september vigdes sedan
Laurentius Petri till ärkebiskop av Petrus Magni, utan känd
protest. Successionen bekräftades.
Varför protesterade Sveno Jacobi
Man kan tycka att detta med hemliga protester och hela spelet runtomkring vigningen inte var så vackert. Under den fria
forskningens tid har skiftande omdömen fällts. Varför gjorde
Sveno Jacobi som han gjorde? Var det bara ett smart dubbelspel? Det verkar inte rimligt. Han var en högt bildad man
med resning och stora utblickar. Med tanke på den tidens
stormar i teologin, och senare tiders glasögon, är det inte så
konstigt att eftermälet skiftat.Var stod han för egentligen?
Sveno Jacobi har kallats för såväl katolik (Hjalmar Holmquist) som reformkatolik (Sven Kjöllerström), alltså att han
hoppades på en försoning mellan katolska kyrkan och reformatorerna. Med ambitionen att reformera kyrkan, inte splittra, hade ju reformationen börjat. Philip Melanchthon, som vi
vet att Sveno Jacobi höll mycket högt, han hade till och med
att träffat honom, skrev Augsburgska bekännelsen med den
förutsättningen. Man hoppades fortfarande på ett kyrkomöte
som skulle visa den framtida vägen för hela kyrkan. Schmalkaldiska artiklarna 1537 på reformatorisk sida och tridentinska mötet 1545 på katolska sida omintetgjorde detta. Otfried
Czaikas forskning har övertygande visat att Sveno Jacobi stod
bakom det reformatoriska verket i Sverige ända från början
av 1520-talet. Han kan utan tvekan räknas till reformationens
första generation i vårt land.
Biskop Sveno lämnar sitt ämbete
Sveno Jacobi blev alltså Skara stifts förste reformatoriske biskop. Han lyckades gå balansgång gentemot Kronan och hade
Gustav Vasas förtroende. Han användes av kungen för olika
uppdrag, samtidigt som han ledde en moderat reformation i
Skara. Mässan lästes till exempel på latin i domkyrkan 1537,
samma år som biskop Sveno blev anmäld för att ha försvarat
de gamla bruken.
1544 avsade sig Sveno Jacobi sitt ämbete, oklart varför.
Kanske blev han förd åt sidan. Vi vet att kungen 1540 hade
tagit in den hårdföre Georg Norman som superintendent
för kyrkan i landet. Stockholm skulle hålla i tömmarna. Alla
präster skulle avge ed till kungen. Inga katolska ”villoläror
och missbruk” som mässa på latin, vigning av olja och dylikt
fick förekomma. Kyrkans gods och egendomar drogs in. Man
kan förmoda att sådant inte var i överensstämmelse med vad
Sveno Jacobi ville för sitt stift. Där var han biskop. Nu beskars
biskopens frihet och möjligheter. Han avgick. Mellan 154547 verkar det som om han fick gå in som vakansbiskop. 1549
kallar han sig i en anteckning för ”en överflödig biskop”.
Anders Alberius
13

Historisk utblick på strukturförändringar i Skara stift

I senaste medlemsbladet fanns en sammanställning av dagsläget
vad gäller indelningar i Skara stift. Här följer lite historia om
indelningsförändringar och namnändringar i Skara stift.
Förändringar med kontrakt, pastorat och
församlingar
En ganska genomgripande kontraktsindelning gjordes
1885 och den kom att bestå till den stora pastoratsregleringen
som trädde i kraft 1 januari 1962. 1885 bestod stiftet av 16
kontrakt med 124 pastorat och 380 församlingar. När den
nya indelningen var klar 1962 hade kontrakten minskat till
15 och pastoraten till 88. Några församlingar hade slagits
samman med en grannförsamling men antalet var ändå 372.
Många av kontrakten hade fått en annan storlek. Norra
Vadsbo och Södra Vadsbo kontrakt hade med en del
förändringar enbart fått namnet Vadsbo kontrakt. Delar av
Ås och Kullings kontrakt kom att bilda det nya Herrljunga
kontrakt och de flesta kontrakten fick ny utformning.
Nu har kontrakten minskat till 8, pastoraten till 28 och
församlingarna till 110. Några av förändringarna när det gäller
kontrakten tar jag här upp. Det gamla namnet Domprosteriet
finns inte längre, man har istället skapat Skara-Barne
kontrakt. Barne kontrakt har upphört och Väne kontrakt har
fått lämna ifrån sig den gamla skaraborgsdelen som gått till
det nybildade kontraktet. Falköpings och Hökensås kontrakt
har slagits samman till ett. På samma sätt har man gjort med
Kålland och Kinne. Mariestads kontrakt har gått upp i Vadsbo.
Kåkinds kontrakt har till större delen införlivats med Billing.
Falköpings och Hökensås bildar ett nytt och utökat kontrakt
och Redvägs och Ås har slagits samman till en ny enhet.
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Flera pastorat har fått nya namn och ändrad
omfattning.
Förr var det alltid så att ett församlingsnamn ingick i
pastoratanamnet. Man talade om ”moderförsamling”
och ”annexförsamling”. Nu har flera små pastorat
slagits samman till nya större enheter. I flera fall
finns ingen av de gamla församlingarna med i
det nya namnet. Om vi börjar med Skara-Barne
kontrakt så finns det två nya storpastorat. Hela
Vara kommun heter numera Varabygdens pastorat
och bildar dessutom en församling. Grästorp har
aldrig varit ett församlingsnamn utan är namnet på
stationssamhället som ligger i Tengene församling.
Grästorp har tidigare gett namnet till köpingen och
kommunen och nu även till pastoratet.
I Falköping och Hökensås kontrakt
finns det också två nya pastoratsbeteckningar.
Mullsjö-Sandhem är ett nytt pastorat, som också
bildar en församling. Sandhem var den gamla
moderförsamlingen i pastoratet. Mullsjö är ju
namnet på samhället och kommunen, men
församlingen hette sen gammalt Nykyrka. Detta
gamla församlingsnamn finns inte längre.
Norra Mo är ett också ett nytt pastoratsnamn, där
den gamla beteckningen var Bottnaryds pastorat.
Församlingarna i pastoratet ingår i Mo härad, därav
namnet. Pastoratet utgör också en församling.
I Kålland-Kinne kontrakt finns det nybildade
Södra Kållands pastorat som blivit ett samlingsnamn
för fem gamla pastorat; Råda, Järpås, Örslösa, Tun
och Tådene.
I Billings kontrakt finns två pastorat, Norra Billing
och Skultorp, som inte heller kommer från några gamla
sockennamn. Norra Billing består av fyra gamla pastorat,
Horn, Väring, Götlunda och Berg. Skultorp växte upp som
ett stationssamhälle och är numera en växande förort till
Skövde men ligger i Norra Kyrketorps församling. Pastorat
och församling sammanfaller här.
I Redvägs och Ås kontrakt finns det nya pastoratsnamnet
Redväg. Pastoratet består av flera församlingar från tre gamla
pastorat, Blidsberg, Hössna och Böne, men ingen av dessa
har fått ge namn till det nya pastoratet. Istället använder man
det gamla häradsnamnet Redväg. Även här överensstämmer
pastorat och församling.
I Kullings kontrakt finns också två nya pastoratsbildningar,
Vårgårda och Bjärke. Vårgårda är ett stationssamhälle som
fått ge namn till kommunen och samhället ligger i de gamla
socknarna Algutstorp (f.d. moderförsamling) och KullingsSkövde. Bjärke är ett häradsnamn medan moderförsamlingen
var Stora Mellby. Pastoratet har också slagits samman till en
församling.
Det finns församlingsbildningar där inget förutvarande
församlingsnamn ingår
I Skara pastorat ingår numera Valle ochArdala församlingar.
Valle är ett häradsnamn. Den nybildade församlingen består
av de gamla pastoraten Varnhem och Norra Ving. Ardala är
inte heller ett församlingsnamn utan ett samhälle som växte
upp vid den numera nedlagda Västgötabanan. Ardala samhälle
är delat mellan de förutvarande socknarna Marum och Västra

Gerum. Samhället fick sen ge namnet till Ardala kommun
som bildades vid den nya kommunindelningen 1952, och
nu har alltså namnet blivit församlingsnamn i Skara pastorat.
Ardala församling består av de gamla socknarna Synnerby,
Skallmeja,Västra Gerum,Vinköl, Marum, Händene, Härlunda
och Bjärka, men ingen av dessa har fått ge namn till den
nybildade församlingen.
Mösseberg och Åslebygden är två nya församlingsnamn
i Falköpings pastorat. Mössebergs nybildade församling är
inget gammalt församlingsnamn utan består av de förutvarande
församlingarna Torbjörntorp, Friggeråker och Marka och den
del av Falköpings församling som ligger väster om järnvägen.
Åslebygdens församling har med församlingsnamnet Åsle
och består de gamla församlingarna Åsle, Mularp, Tiarp och
Skörstorp.
I Stenstorps pastorat har församlingsnamnet Hornborga
återkommit som består av de gamla socknarna Broddetorp,
Håkantorp, Segerstad och Valtorp. Hornborga var också
namnet på en församling som sen uppgick i Broddetorp men
nu på nytt blivit församlingsnamn.
Kinnekulle är en ny församlingsbildning i Götene
pastorat. Den nybildade församlingen består av Kestad,
Fullösa, Forshems, Österplana, Medelplana och Västerplana
förutvarande församlingar.
Värsås-Varola-Vreten har blivit en ny församling i Värsås
pastorat. Varola och Värsås är gamla församlingsnamn, medan
Vreten blivit ett samlingsnamn för Ljunghems och Edåsa
församlingar. Vreten är namnet på herrgården med samma
namn och ett samhälle vid den nedlagda Hjo-Stenstorps
järnväg
Åsunden är inte heller något gammalt församlingsnamn.
Församlingen bildades 2010 då de tidigare församlingarna
Finnekumla, Grönahög, Gällstad, Södra Säm, Marbäck och
Tvärred slogs samman och fick namnet Åsunden. Samtidigt
fördes församlingarna över från Göteborgs stift till Skara stift
och uppgick i Ulricehamns pastorat.
Hela Herrljunga kommun bildar numera ett pastorat. En
av de fyra församlingarna i pastoratet heter Östra Gäsene från
häradsnamnet Gäsene. Församlingen består av de tidigare
socknarna, Alboga, Broddarp, Eriksberg, Mjäldrunga, Od och
Öra.
Stiftsgränsen har också ändrats i några fall
Redan vid pastoratregleringen 1962 fördes Södra Råda
församling över från Karlstads stift till Skara stift. Församlingen
var sen gammalt annex till Amnehärad, som hörde till Skara
stift. Detta innebar att pastoratet framtill 1962 var delat på
två stift.
Senare förändringar har skett:
Finnerödja och Tiveds församlingar har överflyttats till
Strängnäs stift. Norra Hestra pastorat (f.d. Stengårdshult) har
vid årsskiftet gått över till Växjö stift och samtidigt flyttades
Kinnarumma och Seglora församlingar från Göteborgs till
Skara stift. Även Åsundens församling och Rommele pastorat
har tidigare förts över från Göteborgs till Skara stift.
Län och landskap
Om vi till sist ser på länsindelningen så tillhör större delen
av Skara stift Västra Götalands län, endast Mullsjö, Habo och
Norra Mo pastorat hör till Jönköpings län.
Skara stift ligger i Västergötland, endast Norra Mo hör till
Småland, sedan det småländska Norra Hestra gått över till
Växjö stift.
Nils Hjertén

Biskop från Skara stift

Martin Lindström var född i Otterstads församling i Skara
stift den 10/11 1904. Under åren 1942-1960 var han rektor
vid Lundsbergs skola och därefter biskop i Lunds stift fram till
1970. Han avled den 6/5 år 2000.

Ericofon, i folkmun kallad Kobratelefon, var en telefonmodell i ett enda stycke för fast telefoni, som lanserades
av företaget LM Ericsson 1956 och tillverkades fram till
1982. Biskop Lindström är avbildad med denna moderna telefon och har även violett biskopsskjorta vilket inte
många biskopar hade vid denna tid.
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Välkommen åter till Skara stift!

Foto från Rydboholms kyrka. Biskoparna Per Eckerdal och Åke
Bonnier.
Foto: Kjerstin Olofsson.
Kära vänner i Kinnarumma och Seglora. Det är alltid trevligt
att köra den rätt korta vägen jag har hit för att gästa Er.
Hittills har man då passerat en stiftsgräns, men för en inbiten
skarastiftare känns det angenämt, att den gränsen nu är borta.
Från nyåret 2018 har Kinnarumma och Seglora förts över
från Göteborgs till Skara stift. Denna reglering innebär
faktiskt, att den till ytmåttet största socknen i Göteborgs stift
nu hör till Skara stift - nämligen Seglora på bortåt 120 km2.
Kinnarumma är vidsträckt men har knappt hälften så stor yta,
så sammanlagt har drygt 200 km2 har gått över till Skara stift.
Samtidigt har Skara stift lämnat ifrån sig sin ”ostkakekant” i
söder till Växjö stift; där gäller det bortåt 240 km2.
I dag är min hälsning till Er i Kinnarumma och Seglora:
Välkomna åter! För nästan fyrahundra år sedan hörde Era
socknar till Skara stift. De hade då hört till Skara stift – landets
äldsta – i drygt sexhundra år. Det finns skäl att blicka tillbaka
lite och påminna om en del historiska fakta och vissa andliga
särdrag.
Att Göteborgs stift bildades hör ihop med att Gustav II
Adolf grundade Göteborgs stad år 1621.Vid det laget kunde
den unge kungen se framtiden an med visst hopp. Han hade
kämpat sig igenom tio hårda år och kunde äntligen hoppas på
något stort på sitt lands västra sida. Där skulle en viktig stad
byggas, och dess betydelse i riket motiverade att den också
skulle få en lämplig ställning i rikets kyrkliga organisation.
Tio år tidigare hade en ny epok i vårt land inletts. I oktober
månad år 1611 fick Gustav Adolf, hans mor och den övriga
familjen bud att skyndsamt bege sig till Nyköpings hus för att
ta ett sista farväl av Karl IX. Gamle kung Göstas yngste son

låg för döden. Mycket som han tänkt genomföra var ännu
ogjort. Det sägs att han en gång pekat på sin son och fällt de
legendariska orden ”ille faciet” (han skall göra det). Arvprins
Gustav Adolf hade ännu inte fyllt 17 år, när hans far avled
den 31 oktober 1611. Det måste till en förmyndarregering,
med bl. a. änkedrottning Kristina och rådets ledande man
Axel Oxenstierna. Samtidigt var riksdagen samlad. Rikets
ständer fann att Gustav Adolf, som uppnått 17 års ålder den
9 december, på grund av sin stora begåvning och ovanligt
tidiga mognad skulle kunna inträda som myndig konung.
Han avgav sin kungaförsäkran på nyårsafton 1611. Den kan
också ses som slutpunkten Svenska kyrkans mycket långa
reformationsprocess.
Karl IX lämnade åt sin efterträdare ett rike med krig på tre
fronter – mot Polen, Ryssland och Danmark. Förhållandet till
Polen gick inte att lösa; på dess tron satt Sigismund, Gustav
Adolfs kusin, som hans far hade fördrivit från Sveriges tron.
Den fikade han ännu efter, och han skulle leva lika länge
till som Gustav Adolf. Med Ryssland, där ”den stora oredan”
äntligen var till ända, lyckades man förhandla sig till freden i
Stolbova 1617, som förde Inger manland och Kexholms län
in under svenskt välde och stängde Ryssland ute från tillträde
till Östersjön. Lika lyckosamt hade det inte varit vid Sveriges
västkust. Det olyckliga Kalmarkriget med förödelse både i
Halland och långt upp i Västergötland hade slutat med den
tunga freden i Knäred 1613. Där stipulerades om den andra
Älvsborgs lösen till ett oerhört pris – en million riksdaler
specie - som väl den ärelystne kung Christian IV hade satt så
högt, att det utarmade svenska folket inte skulle mäkta med
det. I så fall skulle Sveriges enda andningshål mot västerhavet
– och därtill sju härader i Västergötland – vara förlorat till
arvfienden i väster. Väldiga uppoffringar från hög och låg i
riket, och välvilliga krediter från holländarna, skulle till för att
betala lösesumman på de sex år som angivits i fredsvillkoren.
År 1619 kunde kungen ta det pantsatta området i besittning;
han tog sig över vadstället vid Flabäck och red in i Askims
härad, ett av dem som danskarna till dess hade haft i pant.
Redan Karl IX hade hunnit grunda en stad benämnd
Göteborg vid Göta älvs mynning på Hisingen. Den fick
övervägande holländsk prägel med det blomstrande
Amsterdam som modell. Den blev dock en nagel i ögat för
danskarna, som lade den i aska år 1611. Det är för den stadens
skull man ser den staty av Karl IX som med göteborgsk humor
kallas Kopparmärra. Nu skulle Gustav II Adolf göra ett nytt
försök, men hans Göteborg skulle ligga på älvens västgötasida.
Gustav II Adolf hade ”en sällspord förmåga att vinna
människor”, står det i min lärobok i historia från gymnasiet.
Han litade på deras lojalitet mot det gemensamma bästa. Så
hade kungen redan hittat ”en god man” i sitt tycke at hålla
i det kyrkliga styret i Göteborg. Redan 1619 blev Sylvester
Joh. Phrygius förordnad till kyrkoherde i en stad som ännu
inte existerade. I Warholms herdaminne över Skara stift
berättas att Sylvester Phrygius var född i Kalmar och magister
i Wittenberg. Han hade kommit till Skövde som kyrkoherde
år 1610. En dag hade han på vägen utanför Skövde mött en
herre till häst som frågade vem han var. Lite frejdigt hade han
svarat: ”Jag heter magister Sylvester, mäster för alla präster”.
– ”Det var ett långt namn” tyckte ryttaren, ”jag heter blott
Gustav Adolf, kung i Sverige”. Tillplattad av det beskedet
blygdes Phrygius för att infinna sig vid uppvaktningen för
kungen. Men han fick ändå predika, och det med sådan kraft

att kungen berömde honom med orden: ”I heter magister
Sylvester, mäster för alla präster. I ären det ock.” Kungen såg
till att han år 1620 utnämndes till superintendent över det
område som blivit utlöst från Danmark. Till detta fogades
Marks och Kinds härader längre in i Västergötland.
Det svenska väldet utvecklades under 1600-talet till en
stormakt i Europa. Landet fick en lång kuststräcka mot
Kattegatt och Skagerack. De nya svenska landskapen Halland
och Bohuslän infogades i Göteborgs stift. Det kallades stift
och fick biskop från år 1665.
Med hjälp av holländare byggdes alltså Göteborg upp;
därför finns det många kanaler där, liksom i Amsterdam.
Genom sjöfart och handel stod staden öppen för varor och
intryck från andra länder. Där fanns också en öppenhet
för andliga impulser. Till ett land präglat av sträng luthersk
ortodoxi trängde småningom in andliga vindar av innerligare
slag. Under hela 1700-talet märks strömningar av pietism
och herrnhutism som letade sig via Göteborg längre upp i
Västergötland. En vägröjare för att ”stortron” som de flesta
bekände sig till borde vika för en mer innerlig och personlig
fromhet var Jesper Swedberg; han satt som kraftfull biskop i
Skara åren 1702-1735. Redan under hans ämbetstid måste
domkapitlet undersöka den andliga väckelsen i Främmestad.
Man anmälde också för säkerhets skull saken till riksdagens
prästestånd, vilket ledde till att biskop Jakob Benzelius i
Göteborg utsågs till visitator i sitt grannstift på hemvägen
från riksdagen- Han kunde bara konstatera att det var som
sig bör i Främmestad.
En plats inte så långt härifrån låter oss komma nära andliga
händelser i den här bygden. Vid predikostenen i Floghult i
Holsljunga samlade Jakob Otto Hoof stora skaror i början
av 1800-talet. Man ville höra en man som Guds gode Ande
fått i sin hand, en som blivit omvänt från ett liv i sus och dus
till ett starkt trosvittne. Hoof kom att påverka det andliga
livet inte bara i Svenljungabygden utan neråt Småland. Han
gav inspiration åt bröderna Landahl från Bredared, som fick
nåden att föra väckelsen vida omkring i Skara stift.
Under tidigt 1800-tal berördes en del studenter från
Göteborgs stift av den andliga kraft de mötte i Lund hos
Henric Schartau. Den kom att sätta sin prägel på hela bygder,
inte minst i Bohuslän. Men den fromhet som vågor av
väckelse gav upphov till märktes även här i Viskadalen. Den
förmärktes också med hos den man från Kinna som formade
den här trakten till att bli en industribygd. Här i Kinnarumma
växte Rydboholmsbolaget upp under ledning av Sven
Erikson (1801-1866), som kommit att kallas den svenska
textilindustrins fader. Bondesamhället blev bruksbygd, men
med starka drag av kyrklig anda. Sven Erikson var mån
om sitt folk, både till kropp och själ. Bolaget anställde präst
och byggde ett par kyrkor, i gott samförstånd med stift och
församling. Bruksprästen fanns kvar här ända till den stora
pastoratsregleringen 1960.
En av bolagets kyrkor, Viskafors kyrka, är numera
avsakraliserad, men Rydboholms kyrka betyder ännu mycket
för det kyrkliga livet. Den blev kärleksfullt restaurerad för
några år sedan och väcker folks beundran när man väl
upptäcker den. En kvinna som hade rest vida i världen
vittnade om att hon såg något av samma skönhet här som i
det berömda Taj Mahal i Indien.
Både Kinnarumma och Seglora har sett till att en kyrka
blivit en prydnad på var sitt museum. Ramnakyrkan i Borås
låter oss se det gudstjänstrum som Sven Eriksson sökte sig till,
innan Rydboholms kyrka kom till stånd. ”Seglora byggde
upp sig” lyder en rubrik i en bok om hur nya toner hördes i
1800-talets arkitektur. Där kom ett ståtligt tempel till år 1903

ett stycke från den gamla kyrkogården, formgivet av arkitekt
Adrian Crispin Petersson. Den tidigare träkyrkan lämnades
åt sitt öde, men Skansens grundare Artur Hazelius hade inte
fått någon kyrka på plats. I hans anda menade man att Seglora
gamla kyrka kunde vara värd att förvärva. Så plockades kyrkan
ned och transporterades på järnväg till huvudstaden år 1916.
Där lär den nu vara så självklar, att man hamnar på Skansen,
ifall man med hjälp av GPS försöker leta sig till Seglora kyrka.
Kinnarumma församling satsade också på ett ståtligt
kyrkobygge och anlitade samme arkitekt som Seglora hade
gjort, men det blev en misslyckad satsning. Den måste snart
överges, och sedan 1940 står på den gamla kyrkoplatsen ett
tempel i rätt traditionell stil, den fjärde eller möjligen den
femte på denna plats.
Med de här glimtarna vill jag och många skarastiftare önska
Er frid och allt gott, med en innerlig förhoppning om att Ni
nu skall finna Er till rätta och få glädje och välsignelse i den
för Er nya kyrkliga gemenskap som Ni efter hand får bekanta
Er med.
Lennart Nordquist

En alldeles unik gudstjänst
Till ”stiftsbytesgudstjänst” bjöds man genom Borås tidnings
predikoturer in till i Rydboholms kyrka. på Kyndelsmässodagen. Något sådant hade man knappast stött på tidigare. När
man väl var på plats visade den fylliga agendan med Skarabiskopens vapen, att det gällde ”mottagande av Kinnarumma
pastorat”. Från nyåret 2018 Kinnarumma och Seglora församlingar förts över från Göteborgs till Skara stift. Det manifesterades med att veterligen för första gången var biskoparna
i de här stiften tillsammans för att fira gudstjänst i detta pastorat. Det skedde med både pompa och hjärtlig värme. En lustig detalj i det välkomponerade programmet, som egentligen
inte till sin kärna var något annat än församlingens vanliga
gudstjänst, avslöjade kyrkoherde Sven-Erik Olsson för oss:
som offertoriepsalm hade man valt nr 398 i psalmboken, inte
därför att den passade in i sammanhanget. Numret berättade
lite diskret hur många år det hunnit bli sedan Göteborgs stift
kom till och tog hand om de här båda församlingarna, som
nu har återlämnats till Skara stift.
Lennart Norquist
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Den behornade Mose i några tidiga tyska Bibelutgåvor

Koberger-Bibel 1483. Mose möter Gud. Aron och hans söner 2 Mosebok 34:29ff
En av världens mest berömda inkunabler (böcker tryckta före
1500) är den latinska Bibel som boktryckarpionjären Johannes Gutenberg i Mainz framställde. Tryckningen som utfördes med lösa typer och har 42 rader per blad tog tre år och
var klar 1455. Med detta tryck revolutionerades boktryckarkonsten. Först nu kunde man producera böcker i många
exemplar. Utan tvekan kan sägas att Gutenbergs arbete blev
ett kulturellt genombrott för mänskligheten.
Man tror att utgåvan trycktes i cirka 180 exemplar varav 45
på pergament och 135 på papper.Varje bok var unik och det
lär endast finnas elva kompletta exemplar bevarade.

Martin Luther översatte Nya Testamentet till tyska 1522
och utkom med hela Bibeln 1534. Intressant är att mellan
Gutenbergs latinska Bibel och Martin Luthers tyska översättning av NT gavs det i Tyskland ut 18 olika bibelutgåvor. Detta
behandlas i boken Deutsche Bibeln vor Luther. Evangelische
Haupt-Bibelgesellschaft zu Berlin und Altenburg (1977).
De tyska utgåvorna är fyllda av träsnitt med bibliska motiv.
En del är handkolorerade i vackra färger. Man ser att en hel
del av träsnittens motiv är variationer som dyker upp i de
olika trycken. Dessa biblar är ytterst sällsynta.
Här följer ett axplock av dessa träsnitt där avbildningar

Grüninger-Bibel från 1485
Mose möter Gud på berget. Förkunnar Guds vilja för folket.

Grüninger-Bibel från 1485
Mose begravs med Guds välsignelse och med änglars närvaro.
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Schönsperger-Bibel 1490. Insamlingen av manna i öknen
av Mose är det centrala motivet. Mose avbildas med horn i
pannan, vilket idag kan tyckas märkligt. Ofta föreställer man
sig en annan ”person” bärande horn. Det hela handlar helt
enkelt om ett översättningsfel i den latinska utgåvan Versio
Vulgata, som översattes genom kyrkofadern Hieronymus på
uppdrag av påven 382. Både de hebreiska och de grekiska
texterna översattes då till latin.

Halberstädter Bibel 1522. Mose lovar att hålla alla Guds bud
Trots det tokiga i innebörden kom därför Mose att avbildas
behornad och hornen kan se mycket fantasifulla ut på en del
målningar. Även Michelangelo har gjort en staty av Mose
där man tydligt kan ana hornen i pannan. Mosestatyn finns i
kyrkan San Pietro in Vincoli i Rom.

Lübecker-Bibel 1494. Mose mottar de nya lagtavlorna från Gud
som märkligt nog bär den påvliga tiaran.
I flera svenska kyrkor finns det altartavlor med hornprydda
Mosebilder. I Västergötland kan som exempel nämnas altartavlan i Hedareds stavkyrka. Den målades så sent som på
1700-talet men framställer fortfarande Mose efter gammal
förebild.

Lübecker-Bibel 1494. Mose sätter upp kopparormen i öknen
I 2 Mosebok 34:29 berättas det att när Mose kom ner från
berget Sinai efter mötet med Gud, då han hade fått de två
stentavlorna, strålade hans ansikte: qaran or fanaw. Ordet qrn
(hebreiska skrivs som regel utan vokaler) kan läsas som verbet ”stråla”, qaran, men även substantivet ”horn”, qärän.Trots
att den senare läsningen ger en ogrammatisk hebreiska så är
det därför det i den officiella latinska översättningen,Vulgatan
kallad, står ”quod cornuta esset facies sua”, d.v.s. att hans ansikte var behornat. En modernisering av översättningen gjordes så sent som på 1900-talet och kallas Nova Vulgata.

Gutenbergs Bibel från 1455

Johnny Hagberg
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Biblia Pauperum
I århundradena har människor besökt Husaby urgamla
kyrka.
Mycket finns att se på här 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.
Målningarna
i Husaby Vid
kyrka reformationen blev allt över kalkat. En restaurering skedde
1901-1902 då målningarna restaurerades.
Bilderna hade från början ett dubbelt budskap. Dels
skönheten. Herrens hus skulle vara en förgård till det himmelska Jerusalem.
Men de 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.
Skriften omfattar 144 s och är rikt ill. Pris 175 kr. BestälErik Långström
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