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Biskop Vincent och Stockholms blodbad

1500-talet var en turbulent tid i vårt land. Kalmarunionens upphävande, Gustav Vasas kamp mot danskarna, reformationen
och många andra skeenden förändrade mycket i människors
liv. Det var också en minst sagt blodig tid. Inte minst Stockholms blodbad då närmare 100 personer avrättades. En av
dem var skarabiskopen Vincent. Händelserna återges på den så
kallade Blodbladsplanschen eller Blodbadstavlan. Det är en av de
äldsta kända avbildningarna av Stockholm, beställd i propagandasyfte av Gustav Vasa 1524, och skildrar kritiskt Kristian
II:s aktiviteter i huvudstaden i samband med Stockholms
blodbad i november 1520.
Planschen var ursprungligen ett träsnitt utfört av Kort
Steinkamp och Hans Kruse i Antwerpen. Originalet gick
förlorat i Cruuska palatset vid Riddarholmsbranden 1802,
men en avbild i form av ett kopparstick finns bevarat,
utfört av Dionysius Padt-Brugge för Magnus Gabriel De la
Gardie 1676.

Huvudbilden återger Stockholm i fågelperspektiv från
öster. Bland de framhävda landmärkena i tavlans övre del
märks Maria Magdalena kapell, Yttre söderport (med
sönderskjuten takhuv), Riddarholmen, Pålkransen, Storkyrkan, Slottet Tre kronor, Gråbrödraklostret, Helgeandsholmen och Sankta Klara kloster.
Den undre delen visar åtta scener, från vänster:
1. Kungabanketten på Slottet Tre Kronor.
2. Kristian II och ärkebiskop Gustav Trolle.
3. Blodbadet på Stortorget. Biskoparna avrättas
4. Sten Stures kista tas upp ur graven.
5. De avrättade och Sten Stures och hans söners kistor
bränns.
6. Massakern i Nydala kloster.
7. Gossarna Ribbing avrättas.
8. Gustav Vasa och dalkarlarna driver danskarna ut ur
landet.

Intressant fynd i Seglora

I Seglora kyrka förvaras en gnistrande glimmersten genombruten av ett kors. Den påträffades vid gravgrävning på kyrkogården i närheten av den plats där flera kyrkor stått ända
sedan medeltiden. Fyndet har anmälts till Länsstyrelsen, men
de som där sysslar med dylika ting vet sig inte känna till något
liknande. De håller det inte för osannolikt att fyndet är en
hälsning från den äldsta kyrkan i Seglora, en stavkyrka som
uppfördes i början av 1200-talet.
Fyndet vittnar om en skicklig stenhuggare som här tagit
fram ett grekiskt kors (med fyra lika långa armar). Man kommer att tänka på de konsekrationskors som brukade målas
på kyrkväggarna där de träffats av biskopens heliga olja vid
kyrkoinvigningen.
Stenen vittnar om att långt senare, i början av 1900-talet,
skulle arkitekt Adrian Crispin Peterson välja just det grekiska
korset som grundplan för Seglora nya kyrka. Den invigdes
1903 för att ersätta den träkyrka från 1700-talet, som år 1916
kom att flyttas till Skansen i Stockholm.
Sedan mitt tal i samband med att man högtidlighöll att Seglora och Kinnarumma återbördades till Skara stift vid senaste
årsskifte publicerades fick jag en påminnelse om en blunder.
Jag hade hört någon påstå att Seglora socken skulle vara till
ytvidden störst i Göteborgs stift men försummat att kontrollera uppgiften. Jag ber om ursäkt för detta och vill klargöra
att socknarna Skee och Tanum i Bohuslän är betydligt mera
omfattande än Seglora.
Lennart Nordquist
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Orgelbrus på årsmöte

Vid sällskapets årsmöte i Varnhem den 14 april bjöds deltagarna på en resa genom orgelns historia och utveckling. Karl
Nelson delade med sig av sitt stora kunnande och Karin Nelson gav smakprov på musik från 1400-talet och framåt. Bland
annat framförde hon musik av den svenska organisten och
kompositören Elfrida André, som förutom att vara Sveriges
första kvinnliga organist också var Sveriges första kvinnliga
telegrafist.
Robin Gullbrandsson berättade därefter om Varnhems stora
barockorgel som fanns i kyrkan under åren 1674-1879, samt
det tidiga orgelbyggandet i Skara stift.
Helena Långström Schön

Årets vackraste västgötabok
Föreningen för Västgötalitteratur utser vid sitt årsmöte
Årets vackraste västgötabok. I år blev det sällskapets utgivna
Klangrum. Orglar i Skara stift som fick motta priset. Styrelsens
motivering lyder:
År 2014–2015 inventerades alla piporglar i Skara stifts
kyrkobyggnader. Piporgeln är inte sällan kyrkornas mest
påkostade inredning eller inventarium. De speglar fyrahundra
år av musikalisk, liturgisk, teknisk och arkitektonisk
utveckling.
I syfte att fördjupa och tillgängliggöra kunskapen om stiftets
orgellandskap har Skara stiftshistoriska sällskap i samarbete
med Skara stift och Västergötlands museum tagit initiativ till
en attraktiv bok med tillhörande CD. Genom informativa och
rikt illustrerade artiklar ges en bild av piporgeln nu och då.
Läsaren får möta orgelbyggare, organister, församlingar och
förstås orglarna själva i ett spännande urval. Boken och skivan
vill skapa intresse för våra orglar som ett viktigt kulturarv.
I ett tiotal artiklar med antikvarie Robin Gullbrandsson,
Västergötlands museum, som redaktör lyfts olika epokers
orgelbyggen fram samt personerna och idealen bakom dessa.
Västergötland är ett spännande orgelbyggarlandskap. För
första gången får de västgötska orgelbyggarna från 1600-talet
och framåt en djupare presentation i bokform. Som en viktig
del i projektet ingår också produktionen av en CD-skiva med
ett urval av stiftets både äldre och yngre orglar (15 st).
Skivan är ett viktigt ackompanjemang till boken. Flertalet
orglar har härmed blivit inspelade för första gången.

Mellan halshuggning och avsättning –
två biskopsöden i Skara stift.

Utsnitt av Blodstavlan. Biskoparna går sitt öde till mötes.

Reformationsskedet var en lång och utdragen process i Skara
stift. Det är svårt att sätta någon absolut start- eller slutpunkt
(även om Uppsala möte 1593 blir en sådan).
Många händelser får läggas samman för att få en översiktlig
bild av detta skede. Reformationen genomförs inte, som
ibland hävdas, år 1527. Besluten vid riksdagen i Västerås
innebar inte att man kan säga detta. Men självklart är de en del
i förloppet. Besluten handlade bland annat om inskränkning
av tiggarbrödernas verksamhet. Men som många små beslut
fick de oanade konsekvenser och resulterade i avfolkning av
både dominikankonventet och franciskankonventet i Skara.
Detta blir ett av flera beslut. Den genomgående tendensen i
besluten är ju en sekularisering (i ordets egentliga betydelse)
av kyrkans gods och inkomster; därtill avskaffades de flesta av
prästernas tidigare juridiska privilegier. I praktiken avskaffas
den kanoniska rätten liksom anknytningen till Rom. För
klostrens del var det ju också viktigt att så kallade räntekloster
underställdes sekulära förläningshavare. Några beslut om
läran fattades ju inte, men beslutet att låta ”Guds rena ord
förkunnas” fick på sikt en stor betydelse.

Till de viktigaste besluten hör:

 Kyrkans så kallade överflödiga inkomster skulle användas för att förbättra rikets ekonomi.
 Adeln fick rätt att ta tillbaka gods som skänkts till
kyrkor och kloster sedan 1450-talet.
 Ränteklostren skulle styras av sekulära förvaltningsmän.
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 Biskopens böter i kyrkliga mål skulle kronan ta över.
 Prästerna fick inte längre åtnjuta privilegiet att slippa
dömas av världslig domstol.
 Tiggarbröderna fick enbart ”tigga” under totalt tio
veckor per år.
Tilläggas kan, att det på sätt och vis mest anmärkningsvärda
med riksdagen är tillvägagångssättet, att prästerskapet inte fick
lov att yttra sig eller vara med och besluta någonting. Med
tanke på hur pass viktiga biskoparna varit i det senmedeltida
samhällets politiska kultur, är det verkligen anmärkningsvärt.
Biskop Vincent avrättas vid Stockholms blodbad
På något sätt kan man hävda att händelserna i Stockholm den
7 – 9 november 1520 är en direkt inledning till vad som komma
skall. Närmare 100 personer avrättas i det som kallas Stockholms
blodbad. Bland de avrättade var många inom aristokratin. Den
danske kungen Kristian II kom att kallas Kristian Tyrann och
det var vid hans kröning som han passade på att skipa rättvisa
och gjorde det med kanonisk rätt. Det handlade om ifall
riksföreståndaren Sten Sture den yngre hade gjort sig skyldig till
kätteri. Anhängarna till Sturepartiet gick en blodig uppgörelse
till mötes. Bland de avrättade fanns biskopen över Skara stift
Vincent Henningsson. Denne hade varit biskop i Skara sedan
1505 (vigdes den 21/1 1506). Han tillhörde förmodligen en
lågtysk släkt på fädernet, men svensk på mödernet och var
född kring år 1470. Han blev Magister i Rostock 1493-94
och tjänstgjorde efter hemkomsten som dekan i Skara innan
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han valdes till biskop efter Brynolf III vid dennes död 1505.
Vincent fick vara med om att danskarna utsatte domkyrkan för
plundring 1511, fick se sitt Brunsbo skövlat och Läckö belägrat.
Han utfärdade tre avlatsbrev för kyrkor i Skara stift: Hedared
1506, Horn 1508 och Skövde 1509.Vid två tillfällen förrättade
han vigning i Vadstena klosterkyrka och var även 1513 med att
viga Hans Brask till biskop.
Biskop Vincent och biskop Matthias av Strängnäs var
anhängare av sturarna och detta gjorde att de avrättades genom
halshuggning av bödeln Jürgen Homuth den 8 november
1520. Bödeln har berättat att biskop Vincent frågade honom
om vad som skulle hända, och att han då svarat: ”Inga goda
nyheter just. Eders Nåde må förlåta mig. Det är mig befallt att slå
huvudet av Eders Nåde.”
Både Gustaf Vasas far och svåger avrättades vilket innebar
att han kom att ta upp kampen mot danskarna som senare
leder till reformationen i vårt land men också upplösningen
av Kalmarunionen. Den följande historiska utvecklingen är
välkänd.
Drängen som blev biskop
1569 utnämndes Jacobus Johannis Vestrogothus till biskop
i Skara. Titeln biskop hade nu kommit tillbaka. Samma år
tillträdde Johan III formellt den svenska tronen vilket innebar
en ny inriktning av det kyrkliga livet i Sverige.
Biskop Jacobus var född i Tengene, ”född i Brogården i
Främmestad, var redan fullvuxen dräng och sysselsatt med
att stäcka hö och halm, då han av fruktan för värfning till
soldat rymde hemifrån och började studera i Skara”, skriver
Warholm i sitt herdaminne. Han tycks ha tagit magistergraden
i Tyskland och dyker senare upp 1565 som ordinarius för
Närke och pastor i Örebro. Från denna tjänst flyttade han till
Skara och efterträdde biskop Swart 1570. Han stod i god gunst
hos Johan III och detta påverkade säkerligen utnämningen.
1572 gav han i brev riktlinjer till återuppbyggnad av
domkyrkan som ännu inte hade återställts efter danskarnas
härjningar 1566. Till detta bidrog han själv med en stor
donation liksom kungen Johan III. 1575 upplivade han
domkapitlet med att fastställa ett fullt antal ledamöter.
Likaså ivrade Jacobus för skolan, prästrekryteringen och för
kyrkotukten i stiftet. Allt i enlighet med kungens intentioner.
1578 utbröt den liturgiska striden kring den ”Röda boken”
sedan kungen i början av samma år låtit trycka och sprida
en ny gudstjänstordning, Liturgia Svecanæ Ecclesiæ catholicæ
& orthodoxæ conformis, den så kallade liturgin. På grund av
färgen på de tryckta böckerna kom den att kallas Röda
boken. Bokens titel och företal samt föreskrifterna för
prästen, randanmärkningar och noter är skrivna på latin, men
själva liturgin är skriven på både latin och svenska. Denna
mässordning skilde sig från Messan på swensko genom att uppta
en stor del av den romerska mässans innehåll. Korstecken,
bugningar och altarkyssningar, som ansågs anstötliga för
protestantiska ögon var dock borttagna. Det var om denna
gudstjänstordning som kampen därefter huvudsakligen
fördes; därav även själva namnet på striden, vars innehåll likväl
under några år (1576–1580) blev av vida större betydelse
genom Johans samtidigt förda underhandlingar om ett direkt
närmande till romerska kyrkan.
Biskop Jacobus ställde sig även i denna fråga på kungens sida.
Redan tidigt påverkade han prästerskapet och domkapitlet
i Skara att anta den nya liturgin. ”Följden häraf blef för
stiftet särdeles olycklig: många rättsinniga prester fingo lida
förföljelser och blefvo drifna ifrån sina embeten”, konstaterar
herdaminnet. Men denna uppfattning har i senare forskning
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på källkritiska grunder reviderats (Berntson s. 35). Men det
resulterade i att hertig Karl upprättade en superintendentur
i Mariestad 1580 där Vadsbo och Valle härader samt
Värmland avskildes från Skara stift och som skulle utgöra
en kyrkoorganisatorisk motvikt till det liturgivänliga Skara
stift. Superintendentian var från början förlagd till Ullervad
(mellan 1580-1584) men flyttades sedan till Mariestad.
När Johan III dog 1592 försvann också alla tankar på ett
närmande till den romerska kyrkan. Hertig Karl kallar till
ett kyrkomöte som fått namnet Uppsala möte 1593. Mötets
uppdrag var att förhindra katolicismen och samtidigt stoppa
Sigismund med sin katolska tro att bli kung. Mötet samlade
fyra biskopar och mer än 300 präster. Beslutet blev att Johan
III:s liturgi förkastades och 1571 års kyrkoordning bekräftades.
Mötet begärde ytterligare hertigens och rådets bifall
till åtskilliga önskningar, som avsåg att trygga kyrkans
självständighet:
 Sigismund skulle bekräfta mötets beslut oförändrat vid
sin kröning.
 Främmande trosbekännare skulle inte kunna erhålla
ämbeten i riket.
 Återöppnande av Uppsala universitet.
 Kungens kyrkliga roll skulle vara som dess beskyddare.
 Den enda kyrkliga lära som skulle tillåtas var den
lutherska medan katolicism, kalvinism och Zwinglis lära
förbjöds.
Mötet beslutade också att erkänna Den Heliga Skrift
som det enda rättesnöret för människors tro, samt de
tre trosbekännelserna (apostoliska, nicenska och athanasianska)
jämte den oförändrade augsburgska bekännelsen som sanna
uttryck för skriftens läror. De närvarande förklarade, att de var
redo att våga liv och blod för detta beslut, och ordföranden
hälsade beslutet med de bekanta orden: ”Nu är Sverige blivet
en man och alle have vi en Herre och Gud”.
Mötet blev en personlig tragedi för biskop Jacobus. Han
var inkallad men skickade istället sin son Olof som var dekan
i Skara till Uppsala med avbön för sig själv och prästerskapet
i Skara stift där han tar tillbaka sina åsikter kring liturgin.
Denna avbön hjälper inte utan han förklaras som avsatt
från sitt ämbete. Han lämnade Skara och återvände till sin
hemgård i Tengene där han levde till 1602 och ligger begravd
i Tengene kyrka.
Jacobus söner - Olof och Petrus - blev båda kyrkoherdar i
Larv. Olof tillträdde 1584, och slutade som domprost i Skara
och död några år efter sin fader. Petrus var född på Brunsbo
1594 då Jacobus var i sitt 77:e år. Petrus blev kyrkoherde
i Larv 1624 och levde fram till 1664. Båda sönerna antog
namnet Columbus efter sin moder som var av släkten Dufva.
Johnny Hagberg
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Intressanta föredrag på stiftshistoriska symposiet i Linköping

Den 2-3 maj samlades delegater och andra intresserade från
de stiftshistoriska sällskapen i hela Sverige. Symposiet inleddes med välkomsthälsningar av bl a biskop Martin Modéus
och ordföranden i den nationella styrgruppen för de stiftshistoriska sällskapen, Lars Aldén. Därefter kåserade domprost
Peter Lundborg om Linköpings stifts själ.
Det blev intressanta dagar med föredrag som kastade nytt
ljus över kyrko- och konsthistorien, särskilt i värdstiftet naturligtvis. Föredraget om medeltida kyrkdörrar visade sig också
ha bäring på vår sida av Vättern. Kyrkdörrar i Fägre och Värsås har den östgötske hantverkaren Asmund som upphovsman. En av slutsatserna i stiftsantikvarie Gunnar Nordenskogs
föredrag är att det finns en tendens att sätta in tidig konst i ett
fornnordiskt perspektiv i stället för den europeiska kontexten
där den snarare hör hemma.
Bland de nio föredragen som hanns med märks också universitetslektor Sofia Gustafssons forskning kring Joen Petri
Klints järteckenbok, som omfattar tiden 1560-1601. Järtecken kan sägas vara en ersättning för medeltida mirakler och
omfattar allt som är märkligt i naturen eller hos människor.
Dessa tecken sammanställdes och tolkades sedan av lutherska
präster och användes även i undervisningen.
Det gavs också en inblick i det pågående psalmprojektet
”Psalmernas väg” genom ett anförande av domprost em. Per
Olof Nisser.
I samband med symposiet blev det också tillfälle att umgås
med övriga delegater och utbyta erfarenheter. Det är alltid
inspirerande att mötas på det här sättet och det kan ibland
även resultera i gemensamma projekt.
Helena Långström Schön

Ny stormästare för
Malteserorden

Malteserorden, formellt Suveräna Militära Hospitaliära
Orden av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och av
Malta, är den äldsta ännu existerande riddarorden med rötter
i korsfarartiden. Den grundades 1099. Orden har idag sitt
säte i Rom, saknar territorium, men räknas ändå som ett
folkrättsligt subjekt, och har exempelvis observatörsstatus i
FN.

Fra Giacomo Dalla Torre i möte med påven Franciskus i juni 2017
Den 2 maj valdes Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio
Sanguinetto till Malteserordens 80:e prins och Stormästare
på livstid. Den tidigare stormästaren, Fra Matthew Festing,
avsattes förra året av påven Franciskus. Stormästaren väljs på
livstid, där de valbara är professriddarna, som avlagt livslånga
löften och i praktiken är att betrakta som munkar.
Orden har idag ca 13 000 medlemmar, 80 000 permanenta
volontärer och 20 000 medicinskt utbildad personal verksamma i fler än 120 länder. Ordens syfte är att hjälpa utsatta
sjuka, äldre, handikappade, hemlösa och barn över hela
världen.
Markus Hagberg
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Biskop Erik Aurelius Evangelium för gudlösa – herdabrev till Skara stift

Erik Aurelius, har valt att kalla sitt biskopsbrev Evangelium för
gudlösa. Litet förenklat kan man säga att det handlar om Jesus
och rättfärdiggörelsen genom tron.
Ämnesvalet är precis som Aurelius själv framhåller centralt
och kunde tyda på att vi här har att göra med ett alldeles
utmärkt biskopsbrev till församlingarna i Skara stift. Men vad
som prima facie ser lovande ut visar sig vid en närmare granskning inte infria de förväntningar som till en början väckts.
Vem riktar sig Aurelius till? Kan det verkligen vara avsett för vanliga församlingsbor? Det innehåller för mycket av
skolexegetik. Men det kan inte heller rimligen vara ställt till
fackexegeter eller teologistuderande, eftersom resonemangen
har en sådan ojämn kvalitet.
Herdabrevet inleds med en slags samtidsanalys som i korthet meddelar följande: Som människor vill vi vara duktiga
och bli rättfärdiga genom våra gärningar men känner oss ofta
pressade. Det kristna livet ställer också krav på oss som vi
försöker leva upp till.
Mot detta ställer Aurelius Paulus devis om att den som tror
på honom som gör den gudlöse rättfärdig får sin tro räknad
som rättfärdighet, och upphöjer den till Nya testamentets ledande tanke.
Det är naturligtvis den lutherska läran om rättfärdiggörelse
av nåd genom tro utan gärningar som styr Aurelius urval. Det
är i och för sig inget att skämmas för.
Idag kanske många ville säga att det som kristen tro har
kallat lagen presenterar sig i de krav vi överallt som människor ställs inför. Är upplevelsen av otillräcklighet rätt och slätt
det som man inom nådens ordning kallade för upplysningen
genom lagen? Det är en komplicerad fråga. Aurelius tycks
antyda att det är så. Men det vore, enligt min mening, mycket
6

förhastat att utan vidare göra en sådan identifikation.
Svarar man jakande på den frågan, finns en risk för att kristen tro i förlängningen kan uppfattas som ett slags terapi, något som leder till att människor blir lite mer ”lyckliga” i den
här världen. Så uppfattas också ofta den kristna tron idag av
många av dess anhängare. Svarar man nekande skär man till
synes bort den viktiga anknytningspunkt som Augustinus uttrycker i sina berömda ord om det oroliga hjärtat.
Aurelius vill genom sitt herdabrev bidra till koncentrationen på centrum. Det är alltid lovvärt att koncentrera sig på
det centrala. Men man blir litet misstänksam, när centrum är
en alldeles bestämd princip utifrån vilken allt skall betraktas.
I det här fallet handlar det alltså om en centralt luthersk tankegång, rättfärdiggörelse genom tro utan gärningar. Aurelius
har säkert rätt när han säger att om man tar bort tanken på
att Gud gör den gudlöse rättfärdig, så kan det kvitta med allt
det andra, som skrudar, ceremonier och verksamhet. Men det
förutsätter att hans egen tolkning av rättfärdiggörelseläran är
riktig, och den behöver vi givetvis inte godta.
Idén att man skulle kunna återföra kristen tro eller kristen etik på någon enkel grundläggande tanke tycks mig på
liknande sätt förfelad. Det visar inte minst dagens förvirrade
debatt om kärleksbudet som den högsta normen. Anders
Nygren försökte på sin tid hitta ett grundmotiv i kristen tro,
kärlekstanken, men det var nog en återvändsgränd. Det blev
inte mycket kvar av äktkristna företrädare i kyrkohistorien
med undantag för Nygren själv och möjligen Luther.
Tron, liksom nåden och skriften, måste ställas in i ett större
sammanhang. Om man vill tala om rättfärdiggörelse genom
tro kan man inte bara presentera det perspektiv som man
tycker sig finna i bibeln eller vissa delar av den. Själva principen rättfärdiggörelse genom tro är dogmatisk till sin natur och
styr vilka bibelställen man väljer ut som väsentliga.Väljer man
den som ett slags grundläggande heuristisk princip, så gör man
det därför att man tillhör en luthersk tolkningsgemenskap, en
luthersk kyrka. I bibeln, tagen alldeles för sig, hittar vi emellertid inte någon sådan princip. Det är väldigt elementärt.
Man sade i den gamla väckelsen att det visserligen heter
»genom tron allena» men att tron inte är allena. På samma sätt
skulle man kunna säga om de andra två hedersorden i den
lutherska traditionen, nåden och skriften: Visserligen genom
nåden allena, men nåden är inte allena. Visserligen genom
skriften allena, men skriften är inte allena. Tillsammans med
tron finns gärningarna. Tillsammans med skriften finns kyrkan. Tillsammans med nåden finns kraven, om man nu inte
vill tala om förtjänsten.
När Aurelius citerar Schartau, som sade att jag inte skall
tro på min tro utan på min frälsare är det naturligtvis både
riktigt och viktigt. Men man måste observera att man alltid i
den schartauanska traditionen har varit medveten om att tron
på sin egen tro ofta är det sista hindret för en människa att
komma till tro. Det är mycket som måste ske med henne innan hon kan komma till tro, även om hon, som Gösta Nelson
har framhållit, inte kommer till tro tack vare de förändringar
som ägt rum hos henne, utan som syndare och inte som en
bättringens människa.
Att dela in människor i rättfärdiga och gudlösa, som Aurelius antyder, kan också tyckas litet för enkelt. Det finns i den
äldre, svenska själavårdstraditionen inte bara en tvådelning av
människor i rättfärdiga och ogudaktiga. Inte minst Henric
Schartau talar om tre slags människor eller om man vill vända

på det och utgå från Gud: ”Dem som Gud icke fått göra angelägna om frälsning, dem som Gud fått göra angelägna om
frälsning, men som han ännu icke har fått hjälpa till en rätt tro
på Kristus, och slutligen dem som han fått hjälpa därtill.” Det
verkar vara klokt att göra en sådan differentiering, inte minst
ur själavårdssynpunkt. Men Aurelius beaktar inte denna aspekt i sitt herdabrev, kanske därför att han är så koncentrerad
på Guds eget verk att han bortser från att människan också
måste ta emot nåden.
Sedan identifierar Aurelius kristendomens centrum med
det som är ”kärnan, fröet, början”. Då tror man inte sina
ögon. Inte kan väl någon göra en sådan förväxling mellan
ursprung och centralt innehåll? Jo, tydligen!
Med den starka accent som Aurelius ger åt läran om rättfärdiggörelse genom tro utan gärningar, tolkad på hans eget
speciella sätt, är det naturligt att Jakobs brev helt kommer i
skymundan. Men Jakobs tolkning av relationen mellan tro
och gärningar borde ha fått komma till tals, inte minst som
ett välbehövligt korrektiv, som kunde ha sporrat till förnyat
tankearbete.
Om det är så att kristen tro har ett tydligt centrum är det
naturligtvis viktigt att avlägsna det som hindrar oss från att
klart se detta centrum. Ett sådant hinder ser Aurelius i det
som han uppfattar som läran om verbalinspiration.
Aurelius hävdar att den som omfattar verbalinspirationsläran lätt glider över till tanken att alla bibelverser är lika auktoritativa och lika centrala. Detta är utomordentligt magstarkt.
Skulle inte den lutherska ortodoxins skickliga teologer ha
kunnat skilja det som är väsentligt i frälsningshänseende från
det som inte är det, trots att de omfattade en viss teori om
verbalinspiration? Självklart kunde de det!
Då det handlar om undren, säger Aurelius att frågan huruvida det är viktigt att tro att Jesus gjorde under är omöjlig att
besvara med ett ja eller ett nej, ungefär som frågan ”Har du
slutat att slå din fru?” Men är det verkligen den frågan som
människor naturligt ställer sig? Är det inte i stället den mera
grundläggande frågan: Gjorde Jesus verkligen under? Om Jesus inte gjorde under, kan det väl knappast vara viktigt att tro
att han gjorde det.
Det är för Aurelius viktigt att tro på berättelsen att Jesus
gjorde under men på ett annat sätt, än det man skulle tycka
vara normalt. Kanske menar han att underberättelserna i
någon mening är symboliska. Att Jesus går på vattnet skulle,
enligt honom, betyda att Jesus är herre över allt det som får
våra hjärtan att banka av oro. Men om han nu inte gick på
vattnet, hur kan jag då lita på att han kan stilla mitt hjärtas oro i alldeles vanlig mening? Om nu Jesus är herre över
djävul och död, som havet står för i Gamla testamentet – och
för Aurelius ––torde det väl vara en baggis för honom att
gå på vattnet. Och varför skulle evangelisterna behöva ta till
en lögn för att säga en sak som de kunde ha uttryckt på ett
betydligt mer sympatiskt sätt? Ja, man kan hopa massor av
liknande frågor inför Aurelius resonemang.
I huvuddelen av herdabrevet behandlar Aurelius först Jesus
från Nasaret, sedan Paulus och de fyra evangelisterna. Det är
naturligtvis ett vanskligt företag att försöka skilja Jesus från
berättelserna om honom, särskilt som han själv inte har lämnat efter sig någon berättelse. Jag är inte säker på att Aurelius
lyckas så väl på den punkten. Man kan också fråga sig om
det är viktigt att försöka göra det. Är det ur trons perspektiv
verkligen relevant?
Man kan också fundera över vad det är som gör att Aurelius
framställning inte tycks gripa tag i en och kännas angelägen.
Jag tror att det är viktigt att skilja på utsagor eller satser som
hävdas och sådana som inte hävdas, givet ett visst samman-

hang. Mycket av vad Aurelius skriver angående tron tillhör
den beskrivande sfären snarare än den hävdande. Det kan förklara den fadda känslan.
Om man överflyttar detta till evangeliet, kan man ha hjälp
av ett resonemang från en av Sveriges stora hävdande teologer, Henric Schartau. Denne skiljer på det förberedande, det
egentliga och uttryckliga och det oegentliga eller indirekta
evangeliet. Till det förberedande räknade han berättelserna
om vad Kristus har gjort och lidit (evangelierna) och berättelserna om det som Kristus har uträttat för människorna till
försoning och rättfärdighet (breven). Till det egentliga och
uttryckliga evangeliet räknade han Guds löften om det som
hör till omvändelsen, rättfärdiggörelsen, nya födelsen, förnyelsen och härliggörelsen. Till det oegentliga eller indirekta
räknade han de evangeliska exemplen på omvändelse, rättfärdiggörelse och förnyelse samt de evangeliska och apostoliska
önskningarna och bönesätten.
Man kan säga att berättelserna och exemplen tillhör det
beskrivande, medan Guds löften som gäller omvändelse, är,
åtminstone i någon mening, hävdande.
Om Aurelius hade uppmärksammat denna intresseväckande distinktion hade framställningen i herdabrevet kanske fått
en annan karaktär och inte förefallit den kritiske läsaren som
en repetitionskurs i exegetik, ”det vanliga exegetiska köret”,
för att citera en av mina bekanta. Då hade kanske den pastorala omsorgen blivit mer väsentlig än katederundervisningen.
Det finns också en del ställen i herdabrevet som kunde ha
fått något av skönhet över sig. Ett sådant är det ställe som
handlar om nattvarden. Den bästa illustrationen till rättfärdiggörelse genom tron är enligt Aurelius nattvarden. ”Varje
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gång nattvarden upprepas, framträder en kyrka som lever på
rättfärdiggörelse genom tro utan gärningar” (s. 11).
Det låter bestickande och han utvecklar det på ett vackert
sätt. Men skönheten fläckas något av den bristande analysen.
Det är klart att nattvarden för dem som deltar kan innehålla
ett moment av vad som skulle kunna kallas andens fattigdom
eller om man så vill själens dunkla natt. Men för att det skall
vara meningsfullt att tala om denna andens fattigdom, måste
man kanske göra en distinktion mellan den första andens fattigdom och den dagliga, så som exempelvis Henric Schartau
gör. Det kunde Aurelius ha kostat på sig, eftersom han säkert
är väl förtrogen med hur man tänker i den västsvenska fromhetstraditionen. Aurelius säger själv att det apropå evangelierna är fruktbart att fråga: Hur slutar det? Där brukar poängen
komma. Om man tillämpar det på hans egen text finner man
verkligen något högst intressant.
Om vi litet mer okritiskt närmar oss det Aurelius ger
uttryck för, kan vi säga att det handlar om en alldeles bestämd
tolkning av vissa centrala kristna trossatser som syftar till att
förskjuta intresset från det svåra och problematiska till det
litet mer alldagliga och lättbegripliga, från vissa antaganden
som det kan vara svårt att acceptera till sådana som det
förefaller litet lättare att godta.
Detta är ett vanligt teologiskt trolleritrick, som man som
seriös tänkare nog bör akta sig för. Risken är att vi till slut har
att göra med ett annat evangelium än det som traditionellt
har förkunnats för oss.
Aurelius citerar på ett ställe Dietrich Bonhoeffer, men det
finns en uppenbar risk att det sätt på vilket Aurelius framställer rättfärdiggörelsen genom tron blir ytterligare ett exempel
på vad Bonhoeffer kallar den billiga nåden, nåden utan efterföljelse. Poängen med Bonhoeffer är att man efter honom
aldrig kan presentera nåden för sig utan att samtidigt betona
hur viktigt det är att följa Jesus efter. Men det visste redan den
klassiska svenska själavårdstraditionens representanter.
Det verkar som om Aurelius teologi kunde sammanfattas så
här. Kom till Gud och Gud skall låta dig vara den du är.
Man kan därför som bäst få en känsla av att Aurelius erbjuder
oss en slags lightversion av den lutherska rättfärdiggörelsetanken.
Karl-Erik Tysk

Prosten Linnarsson
Några tankar med anledning av den intressanta artikeln av
kyrkoherden Bertil Svensson om Serafia Nilsson, född Larsson, i årets första medlemsblad. I artikeln nämns att Anders
Larsson och hans hustru Charlotta hade åtta barn av vilka
fem nådde vuxen ålder. Den ena brodern som finns namngiven hette Johan.
Denne Johan följde i sin fars fotspår och blev glasmästare
i Falköping, en välkänd Falköpingsprofil på sin tid. Johan
Larsson skrev på sin ålders höst, i mitten på 1950-talet, ner
sina minnen, dels i versform, dels som prosa, i sig mycket intressant läsning för den som är intresserad av Falköping och
dess invånare kring förra sekelskiftet.
Prosten Nils Gustaf Linnarsson fann, som Bertil Svensson
berättar, att Serafia hade studiebegåvning och tack vare honom blev hon lärarinna.
Man hade 1872 byggt ett bönehus i Falköping och Johan
Larsson beskriver hur prosten Linnarsson ställde upp för den
lilla nya församlingen:
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Serafia Nilsson född Larsson

Föreningen blev bildad av ett fåtal
men märkligt nog blev icke något åtal.
Ty prosten Linnarsson, som då
var här, förståndig var som få,
han gillade i själ och hjärta saken.
I dagens frågor var han med och vaken.
Han ansåg läran vara rätt
och deltog själv på många sått.
För barnen han en söndagsskola ledde,
som trevnad och välsignelse beredde.
Johan Larsson berättar vidare (på prosa) att denna skola hölls
på söndagseftermiddagar kl. fyra och på slaget kl. fyra kom
prosten åtföljd av sina barn, Ernst, tvillingarna Anna och Maria, Josef, Emy och John. De hade sin givna plats på de främsta
bänkarna.
Först sjöngs en sång eller psalm, orgel fanns ej men prosten
var en god sångare och ledde sången på sitt förtjänstfulla sätt.
Efter sången lästes texten som genomgicks med frågor, av
vilka de flesta besvarades tämligen rätt. En halvtimma varade
lektionen, därefter sjöngs åter en sång. Prosten gick sedan upp
på predikstolen och läste en berättelse.
Linnarsson prenumererade på ”Barnens vän” och efter söndagsskolan lämnade han tidningen till barnen.
Han flyttade sedan till Skara där han blev domprost, slutar
Johan Larsson sin blid av prosten Nils Gustaf Linnarsson.
Stina Linnarsson
(ej släkt med prosten)

Råda och Fagerhult

Södra Råda i Värmland och Skånes-Fagerhult har en
sak gemensamt. De har båda tillhört ett pastorat som
fanns på bägge sidor en stiftsgräns. Med anledning av
Nils Hjerténs artikel i förra numret av medlemsbladet
kommer här en liten utredning av förhållandena vid
Gullspångsälvens os och några notiser från parallellfallet
i gränstrakterna mellan Skåne och Halland. Samtidigt
kommenteras bruket av särskiljande förled av typen
”Södra”.

församlings-och stiftshistoria. Amnehärads pastorat var ju speciellt
genom att det förr tillhörde två stift. Det sägs att gamle biskop
Eklund var glad över att få visitera Södra Råda, för då fick han träffa
kollegan från Skara Hjalmar Danell. Det måste ju vara två biskopar
för en biskopsvisitation i pastoratet. Kyrkokören i Amnehärad-Södra
Råda berättade för mej att dom vid Valborg och Midsommar sjöng
två landskapssånger, i Amnehärad «Jag hälsar dig västgötarike» och
i Södra Råda «Ack Värmeland du sköna».Vilken av dessa som har
högst kvalité kan man ju alltid diskutera.

Södra Råda
Den värmländska socknen Södra Råda har haft detta namn
sedan 1885, då tillägget Södra bifogades. Detta skedde för att
skilja den från Råda i Klarälvsdalen, ett Råda som blev Norra
Råda.
Södra Råda låg i Karlstads stift till och med 31/12 1970;
därefter överfördes församlingen till Skara stift. Samtidigt
bytte församlingen länstillhörighet från Värmlands län (S) till
Skaraborgs län (R). Men Södra Råda har trots att man är en
värmländsk socken tillhört samma pastorat som Amnehärad
i Västergötland, och det även när Amnehärad låg i Skara stift
och Södra Råda i Karlstads. Det enda undantaget i modern
tid var 1962-1970, då församlingen tillhörde Visnums pastorat
i Karlstads stift. Förändringen 1962 berodde sannolikt på en
önskan att inte låta pastoratet delas av stiftsgränsen och av
länsgränsen, medan förändringen 1971 på samma sätt torde
ha berott på att Södra Råda överfördes från Visnums kommun
i S-län till Gullspångs kommun i R-län. Numera är Södra
Rådas länsbokstav O (Västra Götaland), den tredje på 30 år!
Får man gissa att Amnehärads pastorats historiska gränser är
ett arv från tiden före Karlstads stifts bildande?
Landskapsgräns ändras dock ej, varför Skara stift sedan 1971
består av en stor del Västergötland en liten del Småland samt
en pytteliten del Värmland. De distrikt som infördes 2016,
och vars namn och geografi motsvarar församlingarna år
1999, är sorterade efter landskap, vilket torde innebära att
Västergötland är det landskap som har flest sådana distrikt.

Namnförändringar eller icke namnförändringar.
Det var åtskilliga församlingar som i likhet med Råda iVisnums
härad fick sådana tillägg vid samma tid, och det var för att
skilja socknar åt som hade haft samma namn inom ett stift
eller ett län. Här finns alla varianter i Skara stift med omnejd:
1) samma stift men olika län; Västra och Östra Frölunda. 2)
Samma län men olika stift; Norra och Södra Hestra. 3) Samma
stift och län; Södra och Norra Lundby (det finns i samma
landskap också Stora Lundby och ”bara” Lundby). Många
församlingar fick häradets namn som ett särskiljande förled,
t.ex.Väne Åsaka och Skånings Åsaka, för att inte tala om det
fyrtal av Ryr som finns i ”Fyrbodalsområdet”. Vid sentida
förändringar har man inte brytt sig om att ändra. När Växjö
och Kalmar stift gick ihop 1915 fick man i Växjö stift dubbla
uppsättningar Ljungby, Ryssby, Ås och Voxtorp (i Kronobergs
eller Jönköpings resp. i Kalmar län). Dessutom fanns det några
år efter 1998 tre Mo och två Råda i Västra Götalands län
(dock i olika stift). Några gånger kommer tillägget av ett
väderstreck sig av att församlingen delats, i Skara stift gäller
det Fågelås.

Nils Hjertén minns Södra Råda än en gång
Jag citerar Nils: För oss knappologer är det intressant med

Parallellfallet vid Hallandsås
Göteborgs stiftshistoriska utflykt år 2014 gick till Knäred
och Hishult i södra Halland. För att få en jämförelse med
Amnehärad och Södra Råda tar jag med några minnen från
den resan och från arkivarbete jag utfört i dåvarande Knäreds
pastorat.
Carl Sixten Block, som tjänstgjort i Hishult under
sammanlagt över 33 år, redogjorde under resan på ett levande
och förtjänstfullt sätt för Hishults församling och dess
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förhållande till den tidigare annexförsamlingen Fagerhult i
dåvarande Kristianstads län. Blocks stora kunnande när det
gäller släktförhållanden, församlingsgränser, historia och
allmänt intressanta ting slog igenom i framställningen. Fram
till och med nyårsafton 1948 utgjorde Hishult och Fagerhult
ett pastorat. Att två socknar på så sätt delade på en kyrkoherde
var ett utpräglat danskt system, som man har kunnat
iakttaga både norr och söder om Hallandsås. Det ovanliga
med Hishults pastorat var att det under den svenska tiden,
alltsedan Hishult lagts under det som nu är Göteborgs stift,
fram till 1948 låg i två stift, Göteborgs och Lunds, samt två
län, Hallands och Kristianstads. Hishult ligger i Höks härad,
vilken f ö givit namn åt det nuvarande pastoratet (från år
2014) och Fagerhult ligger i Norra Åsbo härad. Fagerhult
fick inte egen präst förrän in på 1900-talet, och då i form
av en kyrkoadjunkt tillsatt av Lunds stift. Fagerhult blev
eget pastorat 1949, sedan församlingen växt bl.a. tack vare
järnvägen, men tillhör numera Örkelljunga pastorat.
Nu var det inte bara så att pastoratets församlingar låg i
olika län och olika stift. Hishults församling hade dessutom
tre byar som låg i Skåne, nämligen Boalt, Långalt och
Smedhult. Smedhult och Långalt låg intill landskapsgränsen
och överfördes 1927 resp. 1949 till Fagerhult, medan Boalt
var en exklav som tillföll Örkelljunga 1949, inom vars
område byn legat som en ”ö”. Det var f ö inte hela byn
Boalt som tillhörde Hishult, utan bara nr 10 och eventuellt
nr 11. Dessa egendomliga förhållande påverkade både
skolgången (skolbarnen mötte varandra på vägen; barnen
från norra delen av byn skulle till en skola i Örkelljunga,
medan de från den södra delen skulle till en skola i Halland,
enligt vad man berättat för pastor Block), kyrkobokföringen,
t ex förekomsten av två olika in- och utflyttningsböcker samt
möjligheten att de s.k. pavilerna (församlingsregistret 196791) kunde ange födelseorten antingen som”11 Hishult” eller
”13 Hishult” under samma tid, och, som Block själv kunnat
bevittna, delar av gudstjänstlivet.
Den sista ändringen av Hishults församlings gränser skedde
alltså 1949, vilket var mitt i en mandatperiod. Det ledde till
att valda kyrkofullmäktigeledamöter boende i Boalt inte
längre fick vara med som förtroendevalda.
Varför var det så här? Kanske var det så att Hishult och
Fagerhult blev över när andra socknar ”fick varandra”. En
uppgift om ett forntida ”Izolte län” spökar också. Örkelljunga
hade t.ex. redan ett annex i Rya, och f ö stack en bit av Röke
(med Skånes Värsjö station) upp utefter järnvägen mellan
Örkelljunga och Fagerhult fram till 1952. Knäred, till vars
pastorat Hishult lades vid den stora pastoratsregleringen,
var ett undantag från tvåförsamlingspastoratsregeln fram
till 1962. Banden mellan Hishult och Fagerhult har väl
blivit mindre med åren, men vid den under många år
pågående sparbanksfusionstrenden har just dessa två socknars
sparbanker gått samman i en egen fristående men gemensam
bank, Sparbanken Boken. Ytterligare ett tecken på att allt
inte är som man tänker sig att det hela skall vara, är att den
domkyrka som ligger närmast Hishult och även Fagerhult är
belägen i Helsingör. Jämför dessutom med avståndet mellan
Södra Råda och Mariestad!
För övrigt fick också Fagerhults församlings namn ett
särskiljande förled när socknen 1949 bytte namn till SkånesFagerhult efter järnvägsstationen. Fagerhult har, i likhet med
Råda, också bytt länsbokstav, från L till M i samband med att
Skåne län har bildats.
Anders Eliasson
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Tore Nyberg

Teol. och fil. dr Tore Nyberg, Odense, Danmark, avled
den 14 mars, 87 år gammal. Han var son till ledamoten av
Svenska Akademien, filologen, religionshistorikern, arabisten,
hebraisten och iranisten, professorn i semitiska språk vid
Uppsala universitet, HS Nyberg (1889-1974). Genom
modern Fanny Hasselberg, hade han släktrötter iVästergötland
(anfadern kyrkoherde i Flistad) och hans sommarvistelse var
under många år i Forshem på Kinnekulle.
1965 ladeTore i Lund fram sin doktorsavhandling Birgittinsche
Klostergründungen des Mittelalters, ett ämne han ägnade sin
livsgärning åt, främst med betoning på Birgittinerordens
utveckling och spiritualitet och han räknas som en av vår
tids främsta forskare kring den heliga Birgitta liksom nordisk
medeltidshistoria. Till Tore Nybergs 65-årsdag 1991 samlades
ett antal av hans viktigaste uppsatser i Birgittinsk festgåva.
Studier om Heliga Birgitta och Birgittinorden.
Mellan 1967 och 1969 arbetade Tore Nyberg på Münchens
universitet. 1971 anställdes han på det då nya universitetet i
Odense, i dag Syddansk Universitet.
Tore var genuint tvärvetenskaplig och kunde inspirera
studenter och kollegor att följa honom in i medeltidens
värld. Han bedrev även betydande dansk medeltidsforskning
och var till exempel medförfattare till verk om Odenses
och Kalundborgs historia. Han blev pensionär 2001. Från
1996 var han redaktör för tidskriften Birgittiana. 2003 blev
han teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Han var
medlem i Skara stiftshistoriska sällskap och medverkade i
boken Den heliga Birgitta och Västergötland. Hans grundliga
lärdom var imponerande liksom hans ödmjukhet. Minnet av
hans och hustrun Bettys många besök i Västergötland och
inte minst i Järpås prästgård är bestående.
Johnny Hagberg

Then Swenska Psalmeboken 1582

Svensk psalmboksbokshistoria är sannolikt ett av svensk hymnologis mer genomforskade områden men kan fortfarande
bjuda på överraskningar och nyheter. Mest ingripande under
de senaste femtio åren torde vara Arthur Malmgrens upptäckt i Reykjavik 1964 av en samlingsutgåva av psalmboken,
katekesen, bönboken och evangelieboken, tryckt 1562. Inget
av dessa verk var känt tidigare. I den så gott som fullständiga
psalmboken föreligger ett slags kanon som kom att gälla för
alla senare utgivna psalmböcker ett stycke in på 1600-talet. I
Wolfenbüttel upptäckte den danske hymnologen Jens Lyster
1974 en dittills okänd svensk psalmbok tryckt 1602, Een liten
Psalmbook. Upptäckten ledde bl.a. till att flera psalmer fick
omdateras. Senaste upptäckten av liknande slag svarar kyrkohistorikern och bokhistorikern Otfried Czaika, professor
vid menighetsfakulteten i Oslo, för. Det gäller Then Swenska Psalmeboken 1582, tidigare bara känd genom fragment.
Psalmboken ingick i den wrangelska donationen 2006 till
Roggebiblioteket i Strängnäs. Exemplaret fanns upptaget i
bibliotekets förteckning men ingen hade före Czaika uppmärksammat det. Det var inte helt komplett; några sidor var
utrivna. Eftersom innehållet var praktiskt taget detsamma
som i psalmboken 1562 och med stöd av andra iakttagelser
kunde Czaika sluta sig till de saknade sidornas innehåll.
Tyvärr tillät enligt författaren inte bokexemplarets tillstånd
att psalmboken kunde återges i faksimil. Man har istället valt
transkription, vilket i gengäld underlättar läsningen.
Czaikas utgåva av denna transkriberade psalmbok, där förutom psalmer också ingår ett kalendarium i bondepraktikastil
och anvisningar i konsten att slå åder, inleds med en omfat-

tande introduktion av psalmboken, insatt i sin kulturella och
teologiska kontext. Som bokhistoriker kan författaren bjuda
på perspektiv som inte är så vanliga i svensk hymnologisk
litteratur. Så kan han av bokens förslitning, ikonografi, ägarlängder, handskrivna anteckningar osv. dra slutsatser om dess
bruk och plats i samtidens fromhetsliv. Exempelvis kan han
här i inbindningens emblematik finna den reformatoriska
antropologin och kristologin uttryckt och därmed det han
kallar den lutherska konfessionskulturen markerad. Genom
att dels studera bokens ägarlängd, vilken visar att den huvudsakligen innehafts av adliga kvinnor, dels granska handskrivna
anteckningar och dels genom att dra slutsatser av att ett parti
blad rivits ut – med psalmer som avspeglade ”den lutherska
dogmatikens kärna” – ser Czaika hur denna psalmbok både
vittnar allmänt om psalmbokens konfessionskulturella betydelse och om kvinnornas delaktighet i denna kultur under
tidigmodern tid.
Den naturliga frågan om 1582 års psalmbok reflekterar
något av Johan III:s liturgiska reformarbete besvarar Czaika
med ett kort nej; den svenska psalmboken stod från 1562
i sin alldeles egna särskilda tradition. Bland förlagorna till
psalmerna i 1582 års psalmbok intar inte oväntat texter som
anknyter till Martin Luther en framträdande ställning; det
gäller ungefär en fjärdedel av psalmbokens 115 psalmer. Olavus Petri och andra svenska författare svarar för ett tjugotal.
Czaika uppmärksammar också utbytet mellan Skandinavien
och Centraleuropa med bl.a. rimpsaltare – psaltarparafraser
för sjunget bruk – med rötter i reformert tradition. Han tycks
mena att texterna praktiskt taget genomgående är bärare av så
många influenser från andra texter och beroende av musikaliska exempel att de egentligen inte borde attribueras till en
enskild författare utan betecknas som kontrafakter, produkter
av flera texter och musikaliska influenser som sammanjämkats till en enda text. Inledningen bjuder också på en mer
detaljerad granskning av olika grupper av psalmer, av värde
för den som söker en enskild psalms bakgrund och historia.
1500-talet uppvisar en lång rad psalmböcker, från den första
mer kompletta Swenske Sånger 1536 till ett tryck från 1594,
de flesta med undantag för 1562 och 1582 år psalmböcker
dock bara i form av fragment. Av tidigare hymnologisk litteratur har det varit svårt att skapa en överblick över denna
ganska röriga historia. I och med Czaikas inledning botas
skadan, pedagogiskt och grundligt. Samtidigt som den transkriberade delen betyder en vidgning av psalmforskningens
källor har vi alltså genom hans utgåva på köpet fått en lärd
psalmhistoriebok, en som fyller ett irriterande tidigare tomrum.
Czaika drabbades av det nästan osannolika ödet att bara ett
par veckor efter publiceringen av denna bok hitta ett komplett exemplar av 1582 års psalmbok – i Leipzig. Glädjen var
nog högst blandad, men fyndet bekräftade att hans rekonstruktion av de sakande sidorna var korrekt.
Boken är utgiven av Skara stiftshistoriska sällskap, som med
denna – liksom med Spegelantologin 2014 – har gett den
hymnologiska forskningen viktiga och stimulerande bidrag.
Per Olof Nisser
Czaika, Otfried: Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva
med inledande kommentarer. Skara stiftshistoriska sällskap,
Finska kyrkohistoriska sällskapet 2016.
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Bibelvägning som propagandavapen

Med reformationsjubiléet 2017 i backspegeln kan man
konstatera det uppseendeväckande att det till dels firades
ekumeniskt. Den händelse som uppmärksammades mest var
att påven deltog i en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka,
där man enades om fem steg mot större enhet. Så har det
verkligen inte sett ut tidigare.
Tonläget har tidigare många gånger varit stressat mellan
protestanter och katoliker. Det räcker att gå tillbaka en
generation. Då kunde det räcka med att säga ”det är katolskt”
för att döda en åsikt eller ett förslag.Ytterligare en generation
tillbaka fanns det fog för att tala om katolikskräck. Topelius
jesuit med dolken i krucifixet är en bild från då, och man
tänkte att sådana var de. Det var bäst att vara på sin vakt. Ingen
tänker så idag vid möten med katolska bekännare vare sig det
är hemmavid eller på resor utomlands. Ekumeniken har haft
genomslag.
I historien ännu längre bakåt har det varit än värre. Viljan
att svartmåla den andre har tagit sig märkliga, närmast bisarra,
uttryck. Jag tänker nu på det som kallades för bibelvägning
och som var en del i den protestantiska propagandan på
16–1700-talen. Idag skulle det inte ur någon synvinkel kunna
fungera, men då var det en annan tid.
De flesta bilder med detta motiv kommer så vitt jag
förstått från Nederländerna och Schweiz, alltså från länder
med kalvinsk reformation. Etnologen Nils-Arvid Bringeus
har emellertid i en uppsats i Kulturens Årsbok 1988 visat att
motivet även har funnits i Sverige. Han lyfter fram en tavla
målad av Per Lindstrahl 1776 som idag finns i samlingarna
på Kulturen i Lund, där den helt enkelt kallas ”kyrktavla”.
Det torde betyda att den har hängt i en kyrka någonstans
i Skåne. Syftet med motivet var naturligtvis att åskådligt
visa reformationens överlägsenhet på den punkt som man
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uppfattade som allra viktigast, det vill säga Bibeln, och att
göra det på ett för fienden så nesligt sätt som möjligt.
På tavlan ser man hur Gud Fader själv tillhandahåller vågen.
Hans hand tränger genom himmelens moln och i handen
finns vågen. Gud har ett intresse av att denna tvekamp äger
rum. Det måste vara budskapet. I bakgrunden syns ett jordiskt
landskap med berg, dalar, åkrar och träd. Allt detta står på spel.
Bilden komposition är konfrontatorisk med två tydliga sidor,
två vågskålar och två sorters representanter för sina respektive
kyrkor.
På bildens ena sida står en grupp av protestantiska präster
svartklädda och med lite olika huvudbonader, en av dem
barhuvad, annars lika och jämställda. På andra sidan, den
katolska, ser man två munkar som försöker att få vågen att väga
ner på sin sida. Den ene häller pengar, kanske avlatspengar,
på den romersk-katolska mässboken. Den andre drar allt vad
han kan i egen kraft. Bakom dem står en kardinal i röd hatt,
en biskop med mitra, påven själv med sin tiara och sedan
ytterligare munkar och annat folk. En håller för öronen och
gör en grimas. Bringeus tänker sig att det är en narr som
skulle visa att den katolska kyrkans företrädare var lika narrar.
Bibeln väger tyngst. Det kvittar vilka pengar och krafter som
den andra sidan uppbringar. Inte ens en hemsk drake, bilden
för djävulen, vid vågskålen hjälper. Budskapet var övertydligt
för dåtidens människa. Man skulle känna tacksamhet för
reformationen som gjort den Heliga Skrift tillgänglig på
det egna språket och öppnat dess evangeliska budskap om
rättfärdiggörelse genom tro allena.
Det blir ännu tydligare till vem tacksamheten ska riktas
om man jämför ett kopparstick med bibelvägning som
kommer från Geneve. Männen som står på protestantiska
sidan är från vänster Theodore Beza, Johann Calvin, Martin

Luther och Clement Marot. Beza och Marot var anhängare
och medarbetare till Calvin. Omkring dem finns ytterligare
reformatorer, till och med hängande som porträtt på väggen.
Den katolska sidan visar också här upp munkar, biskopar,
kardinaler och påven på sin tron längst bak. Inget hjälper
dock. Bibeln väger tyngst. I en undertext sägs bland annat:
”De påvlige gör allt möjligt, men Calvin har inget annat än
Bibeln. Den ensam väger tyngst.”
Under en relativt kort tid var bibelvägning ett gångbart
motiv, som alltså även nådde Sverige om än i mycket begränsad omfattning. 1600-talet var ju de kristna religionskrigens århundrade då alla propagandamedel blev tillåtna för att

misskreditera fienden. Idag ser vi detsamma ske i Mellanösterns uppgörelser mellan olika riktningar.Vapnen inte är bara
bomber och granater utan även självförhärligande videor och
allsköns tillvitelser för att själv kunna framstå som den som
har den rätta läran och Guds, Allahs, särskilda välvilja.
Bringeus menar att målningarna med bibelvägningsmotivet
i våra dagar närmast framstår som karikatyrer. Ingen här skulle
idag komma på tanken att tala om eller beskriva trossyskon,
om än i en annan kyrka än den egna, på ett så avhånande sätt.
Något har vi faktiskt lärt.

Din egen Anne-Margrethe

holm, den första skola i Sverige som erbjöd samundervisning
mellan pojkar och flickor. När hon 1905 påbörjade studier
vid Uppsala Universitet var hon under den inledande filosofiföreläsningen den enda närvarande kvinnan vid sidan av 70
unga män. Hon avbryter sina studier när hon 1907 gifter sig
med Adolf Murray som var präst. Genom Anne-Margrethes
brev och anteckningar, men också via närståendes minnesbilder, får vi följa familjen till Stockholm, Forsmark, Hudiksvall
och sist till Vänge där Adolf dör. Hennes efterlämnade anteckningar om makens sista tid är en gripande läsning.
Boken Din egen Anne-Margrethe berättar om Anne-Margrethe men också om hennes släkt bakåt i tiden. Hennes far som
tillhörde den adliga släkten Mannerfelt var forskare, känd för
vad han skrivit om Sjuhäradsbygden inklusive livet på Trestena. Modern tillhörde den judiska släkten Suber. I boken ges
intressanta inblickar i judiskt liv i Sverige kring förra sekelskiftet. Centrum i boken är Västergötland, släkten och hennes
familjerelationer.
Anne-Margrethe Murray var en god skribent. I boken
återfinns texter hon själv låtit publicera, bland annat hämtade
från Ur en mors liv och tankevärld (utkom i fyra upplagor, 1926
och 1942). I Din egen Anne-Margrethe får en på gott och ont
förlorad värld nytt liv.
Boken ingår i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie som
nr. 94 och avses utkomma sommaren 2018, rikt illustrerad
och omfattande ca 400 s. Den utges i samarbete med Uppsala
stiftshistoriska sällskap. Författare är Anne-Margrethes barnbarn Bertil Murray och Margareta Murray-Nyman.

Anne-Margrethe 1905
Din egen Anne-Margrethe (så slutade hon sina brev) handlar
om Anne-Margrethe Murray, född Mannerfelt, ett barn av
Västergötland: född i Fristad, uppvuxen i Borås. Sina 21 första
somrar tillbringade hon tillsammans med faderns släkt på det
strax utanför Skara belägna Trestena fideikommiss som var ett
av de få som gick i arv på kvinnosidan!
Tack vare efterlämnade brev, manuskript, dagboksanteckningar m.m. – totalt 1 ½ hyllmeter – som finns förvarade på
Riksarkivet i Stockholm har författarna (barnbarn till AnneMargrethe Murray) kunnat följa hennes livsväg. Hon tillbringade gymnasietiden på Palmgrenska samskolan i Stock-

Anders Alberius
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En annorlunda gudstjänstlokal

Det är den 5 augusti 1952 på gården till Skepparegatan 5 i
Masthugget i Göteborg. Här står församlingens kyrkoadjunkt
Erland Frizell, framför soptunnorna vid utedasset, och håller
en gårdsgudstjänst. Notera de välskötta, blänkande, dörrarna
till utedasset! Bakom flickan i rullstolen sitter Rolf Simonson,
som bidragit med bilden som finns publicerad på hemsidan
www.gamlamasthugget.se (tack till Roger Nilsfelt som tipsat
om bilden).
Erland Frizell föddes i Skrea 1919 och blev kyrkoadjunkt
i Masthugget 1951, komminister 1956 och var kyrkoherde i
Vasa församling 1972 till sin pensionering. Han avled den 9
januari 1998.
Att predika på bakgårdarna var en gammal tradition i
Masthuggets församling. I detta sammanhang kan nämnas
kyrkoherden i Masthugget, Gottfrid Klingner (1872-1936).
Få har väl under sin levnad haft ett sådant rykte om sig som
just denne. Han var född i nuvarande Dimbo församling vid
Gerumsberget utanför Falköping. Som son till en lantbrukare
som levde i ringa förhållanden var det handkraften som fick
duga. Den fysiska kraften och det varma hjärtat hade han fått
efter sin far.
Klingner prästvigdes i Skara 1901 och fick tjänst i Daretorp.
Sin sista tjänstgöring i Skara stift hade han i Undernäs varefter
kallelsen kom till Göteborgs stift och staden Göteborg. 1904
tillträdde han tjänsten som diakonpastor vid Församlingshyddan i Masthuggsförsamlingen, 1905 blev han komminister
och slutligen 1918 kyrkoherde.
Masthuggets församling hade vid denna tid mycket dåligt
rykte och det var inte många som vågade visa sig uppe i
bergen efter mörkrets inbrott. Många familjer levde under
obestämda förhållanden och i lösa förbindelser. Barnaskarorna var i många fall varken döpta eller konfirmerade. Detta
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var förhållandena när Klingner tillträdde. Det skulle bli annorlunda!
Han satte igång ett stort arbete med att viga folk och anskaffade både bröllopskläder och vittnen. Samtidigt döptes
även barnaskaran. Konfirmationsundervisning ordnades för
överåriga. Han ingav respekt inte minst genom sin omtalade
fysiska kraft. Hans handslag var beryktat. En stor och kraftig
råbuse kunde gå ner på knä och böna om hjälp när Klingner
greppade hans hand. Han var inte orädd att lyfta en stor karl i
kragen och hålla honom en bra stund ovanför marken.
Det berättas att när han blev kyrkoherde i Masthugget
hade han ofta, efter gudstjänsten i kyrkan, andaktsstunder på
gårdarna i församlingen. Han, diakonissan och kantorn var
där men stördes ofta av att busar ropade okvädningsord och
svordomar från öppna fönster. Kyrkoherden svarade till synes
oberörd över tilltalen: ”Vänta bara tills jag sagt amen”! Och så
blev det. När väl gudstjänsten var över rusade han upp i trapporna och brukade sin näve i lägenhet efter lägenhet varifrån
svordomar kommit. Han hamrade in respekt för Ordets tjänare och lärde busarna att veta hut. Ofta hördes skrik på hjälp
då dessa fastnade i prästens grepp.Till och med de största slagskämpar fick se sig besegrade av kyrkoherden i Masthugget.
Barn och ungdomar låg Klingner varmt om hjärtat. Han
hade ungdomssamlingar och följde sina konfirmander genom livet. Behövdes det ekonomisk hjälp till något var han
aldrig sen att ta ur egen ficka. Behövde någon gosse tillrättavisas kunde detta ske direkt ute på gatan. Ibland kunde han
stoppa taxichauffören under färd och rusa ut på gatan för att
fånga in någon som han sökt och med nackgrepp återföra
ynglingen till sina föräldrar eller dit han hörde hemma.

Bilden av den bakgårdspredikande prästen Erland Frizell ger oss en tidsbild av hur det en gång kunde se ut en
söndagseftermiddag i en församling i Svenska kyrkan. Tiderna förändras!
Johnny Hagberg

Skara kollegiet i Paris

Under 1290-talet förvärvade Hemfast, kyrkoherde i
Falköping och student i Paris, en fastighet på Clos-Bruneau,
mitt i latinkvarteren på vänstra stranden. Fastigheten
anslogs till studenter från Skara stift i början av 1300-talet,
då Hemfast, sedan han blivit magister vid den filosofiska
fakulteten, återvänt till Skara, där han omtalas som kanik vid
domkapitlet.
Mot slutet av 1300-talet var studenterna färre och
underhållet blev eftersatt. En uppryckning skedde genom
Brynolf Karlsson, domprost i Skara, magister i Paris 1380,
prokurator för den engelska nationen 1382, då han av allt
att döma undervisade vid den filosofiska fakulteten. Därefter
var det tomt med skarastudenter, men husets ägare var
väl dokumenterade i Paris: domkapitlet i Skara. I källorna
identifierades huset med hjälp av en bild av Jungfru Maria
som var uppsatt i anslutning till fastigheten. Under 1390-talet
höll fastigheten på att helt förfalla, men den engelska nationen
ingrep med upprustning, så att huset kunde hyras ut. Det
rådde stor bostadsbrist i Paris.
Uppryckning skedde ånyo i början av 1400-talet, då Brynolf
Karlsson den forne parisstudenten, blev biskop i Skara. Hans
ombud på plats blev Sigge Uddson. Sigge var kanik i Skara
och studerade kanonisk rätt i Paris. År 1407 utformade han
stadgar för huset; han blev också husets föreståndare. Några
år senare förestod han även Linköpings kollegium som låg
nästgårds, innan han återvände till Skara, där han några år
senare blev biskop.
Under de närmast följande decennierna studerade, med
något enstaka undantag, inte skarastudenter i Paris. De for
annorstädes. Nationen bevakade fastigheten, skötte den och
hyrde ut den. Så småningom övergick helt enkelt fastigheten i
dess ägo. Den kallades under senmedeltiden ofta Notre Dame
och var ännu på 1700-talet identifierbar i Paris skattelängder.
Det fanns två svenska kollegier till under 1300- och
1400-talen. Båda har i modern tid fått minnesplattor uppsatta
på husväggar i Paris, men Skara-kollegiet saknar platta. Detta
bör åtgärdas. Platsen för kollegiet är lokaliserad, ca 150 meter
från plasten framför Collège de France, mitt i de granna
latinkvarteren. En platta kostar inte mycket att framställa,
men den kan inte sättas upp utan fastighetsägarens tillåtelse.
Intresse bör finnas för saken vid Svenska institutet i Paris, som
lyder under utrikesförvaltningen.
En preliminär projektgrupp finns; den består i nuläget av
professor em. Gunnel Engvall, kyrkoherde Johnny Hagberg,
Skara, professor em. Olle Ferm, Stockholm, och professor
Jean-Francois Battail, Paris. Initiativet är Olle Ferms, som
leder ett svensk-franskt projekt om svenska studenter i Paris
under medeltiden.

Kättarland

Under 2017 utkom många böcker om reformationen. Bland
dessa finns Martin Berntsons Kättarland. En bok om reformationen
i Sverige. Författaren är professor i religionsvetenskap
och teologi med inriktning mot kyrkohistoria vid
Göteborgs universitet och har tidigare bland annat utgivit
böckerna Klostren och reformationen. Upplösningen av kloster
och konvent i Sverige 1523-1596 (diss) (2003); Mässan och
armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1525-1544 (2010).
I vårt sällskapets skriftserie är han redaktör för antologin Vägen mot bekännelsen. Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595 (2014).
I boken Kättarland ges en bred skildring av hur reformationen
genomfördes i Sverige och fokus riktas mot hur politiska,
ekonomiska och kulturhistoriska faktorer påverkar kyrkans
förändring.
I ett av de inledande kapitlen diskuterar författaren varför
det överhuvudtaget blev reformation och flera aspekter
nämns, däribland tillkomsten av den absoluta kungamakten.
Andra läsvärda kapitel tar upp vad som var heligt och
fromt under medeltiden, hur fromhetslivet ändrades under
1500-talet och motståndet mot det ”lutherska kätteriet”.
Intressant att notera är att Gustav Vasa var långt ifrån den
förste monarken i Norden att ta kontroll över klostren. Det
hade redan gjorts i Danmark redan under 1400-talet.
Kättarland omfattar 362 s. och inbunden i hårdband.
Johnny Hagberg

Olle Ferm
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Storeberg

”Storeberg.”Tuschlavering från 1833 av J.G.Thun i ritboken ”För ro skull”.
Godset Storeberg ägdes år 1833 av grosshandlaren Jonas
Kjellbergs sterbhus. Det var ett tvåvånings stenhus vackert
beläget nära Vänern. Kjellberg var född 1752 i Husaby, avled
på Storeberg 1832 och är begravd på Tådene kyrkogård.
Han blev förmögen genom olika handelsbolag i Göteborg.
År 1808 bildade han ett handelsbolag under firma Jonas K
& Co.

Godset övertogs av brorsonen Jonas Anders Kjellberg
(1788-1877).
Jonas Kjellberg var förespråkare av hög moral, enkel
livsföring och arbetsamhet. Hela livet var han varmt troende
och aktiv i olika bibelsällskap.
Under sina sista år på Storeberg ägnade han sig helt åt
religiösa studier, författarskap och utgivning av uppbyggelselitteratur.

Lorents Christian Retzius
– ett 200 års jubileum

Bengt Wahlström

Det har i år gått 200 år sedan kyrkoherden i Tådene Lorents
Christian Retzius avled och jordades på församlingens kyrkogård. Han var både under och efter sin levnad en tämligen läst
uppbyggelseförfattare. Han utgav inte mindre än tre årgångar predikningar, den första med titeln: Samling af predikningar
om den korsfäste Jesum, såväl för, som uti syndare till förlossning
och salighet 1786–1795, den andra: Den sanna lifsens väg, för
alla allvarligt sökande öppnad uti Jesu, som är vägen, sanningen och
lifvet 1801 och den tredje, utgiven efter författarens död, med
titeln: Christliga predikningar öfver de årliga sön- och högtidsdagsevangelierna. Dessa postillor gavs ut i nya upplagor ända in på
1900-talet och har varit mycket spridda. Den första kom även
i finsk översättning och den andra i norsk.
Retzius far var provinsialläkare. Inskriven som student i Lund 1762 förberedde Retzius sig för den filosofiska
graden men måste på grund av bristande tillgångar i stället
bli präst. Efter prästvigning tjänstgjorde han någon tid
som pastorsadjunkt i Lunds stift och kallades 1776 till huspredikant hos riksrådet greve Johan Snoilsky. Utnämnd 1784
till skvadronspredikant vid Skånska husarregementet blev han
1786 huspredikant hos direktör König på Storeberg i Tådene
socken i Västergötland, 1789 kyrkoherde och 1801 prost.
I minnesord för honom står: ”Han var en utmärkt predikant
av Zinzendorfs skola, nitisk och vaksam pastor. En folkskola
inom församlingen, som av honom grundlades, vittnar och
om hans nit och uppoffring för barnaundervisningen. I sitt
levnadssätt enkel och flärdlös, använde han en stor del av sina
inkomster till föda och kläder åt de fattiga. Hälften av sin
kvarlåtenskap, mer än 2000 riksdaler, testamenterade han till
skolan.”
Han - liksom König, och senare Jonas Kjellberg på
Storeberg – var gripna av den Herrnhutiska väckelsen. Då
Tådene var en patronell befattning, kallades och utnämnde
godsägaren präst. På detta sätt kunde också det styras så att
präster av ”rätt” sort fick tjänsten. Retzius var en av dessa.

Den 22 mars avled kyrkoherden emeritus i Lidköping Bengt
Wahlström 93 år gammal. Han skulle den 7 juli i år fyllt 94 år.
Med Bengt Wahlström försvinner ett stycke historia i Skara
stift.
Bengt föddes och växte upp i Lidköping. Föräldrarna
var kronokassören Harald Wahlström med hustru Elin.
Efter studentexamen i Örebro bar det iväg till Uppsala för
teologiska studier. Dessa avklarades i rask takt och Bengt
prästvigdes för Karlstads stift 1946 som 22-åring efter att ha
fått åldersdispens. Den första begäran avslogs av regeringen
men efter att professor Anton Fridrichen skrivit ett långt brev
på latin till ecklesiastikministern med begäran om dispens
kunde detta ske! Bengt Wahlström kunde därmed den 15
december förra året fira 71 år som präst i Svenska kyrkan.
Han fortsatte sina teologiska studier och blev 1951 teologie
doktor med en avhandling med titeln Studier över tillkomsten
av 1695 års psalmbok. 2001 kallades han åter till Uppsala för
att promoveras till teologie jubeldoktor.
Efter olika tjänster i Karlstads stift blev han vald till
kyrkoherde i Amnehärad 1959 och i Lidköping 1968. Han
blev kvar på denna befattning till sin pensionering. Han
utnämndes till Prost Honoris Causa och fick även motta
Nordstjärneorden 1974 och var den siste prästen i Skara stift
som hade mottagit denna orden. Se artikel i vårt medlemsblad
2017:3.
Under alla år var Bengt en ständig bokläsare. Intresset
spände sig från Indianböcker till rapporter om arkeologiska
utgrävningar, från De tre musketörerna till antika författare.
Han intellektuella spänst övergav honom aldrig och han var
så länge krafterna räckte en gärna anlitad föredragshållare.
Utan tvekan kan man säga att ”han kunde tala med bönder
på bönders vis och de lärde på latin”. Kunskaperna om
favoritbiskopen Jesper Swedberg och Gunnar Wennerberg
var djupa och inträngande. När Skara stiftshistoriska sällskap
bildades 1992 var han en av initiativtagarna. Bengt Wahlström
var vid sin död den näst äldste prästen i Skara stift.

Johnny Hagberg
Johnny Hagberg
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Biskop Danell fick vapensköld av ungdomsrådet på 60-årsdagen
ett segertecken (Joh. Upp. 7:9). De två övriga fälten i biskopens
vapen består av hans personliga tecken. Där kan man se ett
kors på ett heraldiskt treberg i silver, på vilket ett svart ankare
är kastat. Det är det kristna hoppets ankare, som har sitt fäste
i klippan och Jesu Kristi kors.
Bilden ingår i ett epitafium över biskop Daniel Juslenius,
som finns i Skåning-Åsaka kyrka. Juslenius bodde på Brunsbo
biskopsgård 1744-1752 och hade dessförinnan varit biskop i
Borgå. Denna biskop Danells personliga symbol har förutom
sin centrala kristna innebörd en anknytning inte bara till det
Danellska hemmet på Brunsbo och barndomens kyrka utan
också till länderna på andra sidan Östersjön, där biskopen
under nära ett decennium tjänstgjort i Estland, och vars
folk fortfarande är föremål för hans stora intresse. Även
uppvaktningarna på biskopens högtidsdag av den till estniskortodoxa kyrkan hörande prosten Raag och pastor Juhani
Rantanen från finska kyrkan kan vittna om dessa kontakter
österut.
Till vapnet har biskopen fogat valspråket DEFIXA
JUVABIT. Även detta ingår i Juslenius epitafium.Att översätta
detta med två ord är omöjligt, men innebörden är följande:
Att ha sitt hopp fäst i klippan, det hjälper.
Detta vapen med dess symboler och valspråk har inte bara
en innebörd för innehavaren, utan bär vittne för envar i Skara
stift om korsets hjälp och kan lära oss att sjunga i psalmen
”I hoppet sig min frälsta själ Förnöjer. I tron jag till ett evigt
väl Mig höjer; Ty jag betänker, Att dödens länker har Kristus
brutit och mig livet skänker”. (Sv. ps. 599:1).
–0–

För ganska exakt 55 år sedan, den 29/11 1963, publicerades
i Skaraborgs Läns Tidning följande artikel författad av
dåvarande stiftsadjunkten i Skara stift Paul-Ragnar Melin (f.
1932-). Biskop Danell fyllde 60 år den 25/11 1963.
–0–
I samband med biskop Sven Danells 60-årsdag överlämnades
till biskopen en vapensköld. Sedan gammalt har det varit sed,
att de olika stiften fört vapen och att de enskilda biskoparna
under sin ämbetstid haft eget vapen med personligt valspråk.
Biskop Danells vapen är på uppdrag av Skara stifts
ungdomsråd i samråd med biskopen utfört av den unge
Uppsalakonstnären Bengt Olof Kälde. Denne har tidigare vid
flera tillfällen dokumenterat sitt sinne för och kunskap om
kyrklig heraldik. Sålunda har han bland annat utfört biskop
Sven Siléns vapen och biskop Bengt Sundklers i Bukoba,
Tanganyika. I det senare fallet medverkade Kälde vid hela
biskopsskrudens utformning.
Skara stifts vapen består av en kräkla och en palmkvist,
lagda i kors. Det är känt från slutet av medeltiden och kan
beskådas i Skara domkyrkas sigillsamling, där det ingår i
biskop Vincentius sigill (Vincentius Henningsson var med
bland offren i Stockholms blodbad 1520).
I biskop Danells vapen som är fyrdelat, ingår Skarastiftets
emblem i guld i två fält på blå botten. Blått är jungfru Marias
färg och Skara domkyrka är en gång helgad åt henne. Kräklan
är biskopens herdestav och palmen är i kyrkans symbolspråk
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Hovmålaren Bengt Olof Kälde var född i Uppsala 1936 och
avled 2014. Han var en världsbekant svensk heraldiker med
högklassigt konstnärskap grundat på heraldisk forskning. Han
nykomponerade ett stort antal vapen för svenska och utländska släkter, institutioner, myndigheter och kommuner. Han

utförde också fanor, standar och vapen för samtliga svenska
stift, och för många militära enheter och studentnationer. Biskop Danells är ett av de första som han komponerar. I ett brev
anger han kostnaderna för sin teckning till 150 kr.
År 1984 knöts Kälde till Kungliga Hovstaterna, och 1989
utsågs han till vapenmålare vid Kungl. Maj:ts orden med
uppgiften att måla vapensköldar för nya innehavare av Serafimerorden och att konservera äldre sköldar. Han utnämndes
senare till Hovmålare.
I ett brev daterat i klostret Erlach den 27 oktober 1963
beskriver han Danells vapen:

Runstenen på Kållands Åsaka
kyrkogård
1

Vapen för biskop Sven Danell
Sköld: kvadrerad: 1. Och 4. I blått fält en kräkla och en
palmkvist i kors, båda av guld (Skara): 2. Och 3. I rött ett
fält ett treberg av silver, belagt med ett svart ankare, och ett
därpå stående grekiskt kors av silver. 5. Danell.
Timbrering: mitra och kräkla.
Valspråk: DEFIXA JUVABIT
I nästa nummer av medlemsbladet kommer fler förslag för
Skara stift av Kälde att redovisas.
Johnny Hagberg

Den vita dräkten

I medlemsbladet 2017:2 berättade Bengt O. T. Sjögren om
den Sundlerska dopdräkten från Skara stift. Från 1820 till
2017 har 44 barn inom samma familj döpts i denna. Artikeln
fick en av våra medlemmar, Bengt O. Nilsson i Bollebygd, att
skriva följande:

1874 påträffades en unik runsten i kormurens södra vägg i
Kållands Åsakas kyrka. Den uppsattes vid klockstapeln 1936.
Innanför runslingan finns en man avbildad. Han klädd i en
lång rock med bälte om livet och han har på sig en spetsig
hatt. Han håller något i handen - men vad det är går det inte
att se idag. Stenen är daterad till 980-1015. Runorna betyder
Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god ung man.
Ärre är den äldst kände Kållands Åsakabon som vi känner till
avbildad. Att han var kristen visar korset på stenen. Runstenen är en så kallad thegn-sten eller dräng-sten (en mycket god
man), en titel för en man som stod kungen och makten nära.

Med anledning av den intressanta artikeln om dopdräktens
historia, vill jag bidra med en kuriositet från Gillberga kyrka
i Södermanland. Som en kuriositet kan nämnas om två doppåsar från 1777, som finns bevarade, samt en brudpäll från
1687. Sådana dop- och brudutstyrslar skaffades eller skänktes
upprepande gånger till kyrkan för att skaffa den en inkomst.
Kläderna hyrdes nämligen ut för en ringa avgift. En ståtlig
bruddräkt finns beskriven i kyrkans äldsta inventarium. Den
var skänkt år 1687 av amiralen Sparre och hans hustru. Dessa
kläder begagnades tydligen inte alltid så mycket som avsett
var, för exempelvis 1714 ”tilltaltes församlingens ledamöter, som
efter konventionen ej velat till kyrkans bästa de härliga barnaklädren
för en ringa avgift nyttja, vilka från Biby äro förärade.” Församlingen svarade, ”att om klockaren bara höll dem rena, så nog skulle
de bli begagnade!”
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Skara Stiftshistoriska Sällskap
Klangrum. Orglar i Skara stift.
I boken skildrar tio författare det västgötska orgellandskapets
framväxt och särdrag. Redaktör är kyrkoantikvarie Robin
Gullbrandsson. Därtill har 15 orglar från olika tider runt om
i stiftet spelats in med organist Anders Börjesson, Mariestad.
Det är en CD på 80 minuter med orgelklanger från fyra sekler.
Boken och CD kostar 300 kr + frakt 50 kr och beställes
genom Johnny Hagberg, jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se,
0510-48 52 15
Vill du uppleva bokmässan inifrån?
Var med och bemanna vår monter i Göteborg den 27-30
september 2018.
Vi delar monter tillsammans med Stiftelsen Skaramissalet,
Västergötlands fornminnesförening och Västergötlands museum. Tillsammans utgör vi fyra aktörer som vill visa upp
Västergötlands kulturarv ur olika synvinklar men ändå integrerat i vartannat. Kyrkans verksamhet och landskapet, allt
hänger ihop.
När du bemannar montern för Skara stiftshistoriska sällskap representerar du också Stiftelsen Skaramissalet, som tillsammans med oss säljer missalet i nytryck.
Låter det här intressant? Välkommen in i vimlet! Om du
står två tvåtimmarspass samma dag bjuder vi på lunchen.
Maila helena.schon@telia.com. Först till kvarn!
Helena Långström Schön, Skolgatan 16, 532 31 Skara
076-203 44 00
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