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”Bleff ock tå aff Fienden medh en Mussqueet kula in igönom 
Munnen / och vth igönom Kindbacken skuten / fi ck ock ther 
fl ere skått.” Så dramatiskt berättas det i den utfärdspredikan 
som hölls över Johan Hindrickson Rytter. Han dog den 18 
januari 1644 i Göteborg och begravdes i Stora Levene kyrka 
den 25 januari samma år. 

Rytter var född på Skälbo i Östergötland ”anno 1585 om 
Johannis Dagh”. Han var överste,  landshövding i Älvsborgs 
län från 1634 och tillika kommendant i Göteborg fram till sin 
död 1644. 

I Levene kyrka lät han bygga ett gravrum åt sig och sina 
efterkommande. Detta gravrum raserades tyvärr senare och 
idag fi nns bara hans porträttgravsten uppsatt på kyrkväggen. 
Han ägde Levene gård.

”Han var med i slaget vid Kerkholm 1605, fi ck, då han 
befordrades till löjtnant, både hästar och tyg med allt tillbehör 
av konung Carl IX. Kommenderade, när uttåget skedde till 
Riga, i generalmajors ställe. Sam under Rigas belägring 1621 
med yttersta livsfara med sin häst över Dünaströmmen, som 
fl ödade av isgång, och lät oförmodat bygga en brygga över 
älven till konungens stora nöje. Blev under förutnämnd 
belägring skjuten med en muskötkula in genom munnen och 
ut genom kindbenet. Lät sedan såsom kommendant i Birzen 

Skjuten med en muskötkula genom kinden

under sin sjuklighet efter nämnda blessyr, sätta krut omkring 
sin säng för att hellre spränga sig i luften, än att bli nödgad 
uppgiva staden till fi enden. Yttrade sig slutligen, då han blev 
kommendant i Göteborg, att han förr skulle störta i sina skor, 
än han någonsin skulle uppgiva nämnda stad.

Gift 1615 med Catharina Hand dotter av ståthållaren 
Håkan Hand, och Virginia, konung Erik XIV:s naturliga 
dotter.”

Predikan för Rytter skrevs och hölls av Andreas Johannis 
Prytz (1590-1655) som också hade författat personalierna 
som fogades till predikan som trycktes år 1645. Prytz 
utnämndes 1631, på anhållan av Göteborgs stad, till pastor 
vid dess domkyrka, och förordnades till superintendent över 
Göteborgs stift. I den egenskapen invigde han Göteborgs 
domkyrka 1633.

Efter fjorton år som uppburen präst och författare utsågs 
han till biskop i Linköpings stift 1647. Prytz avled under en 
resa i Norrköping den 7 april 1655.

Rytters utfärdspredikan kommer att utges med kom-
mentarer av sällskapet i slutet av detta år. Den är den andra 
i en serie av fl era utfärds- och likpredikningar som kommer 
att ingå i sällskapets skriftserie. Den första utgavs 2017 och 
var över Fru Margaretha Lilia (1646). 
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År 1997 publicerade Stiftshistoriska kommittén i Uppsala 
boken Gravhällarna i Uppsala domkyrka – och människorna under 
dem. Författare var professorn Kjell O. Lejon. Boken innehåller 
många intressanta notiser om begravda personer. Några av 
dem har direkt västgötskt anknytning. Uppsaladomen är 
självfallet en mycket speciell kyrka.  Rikshelgedom och därtill 
vigningskyrka för biskopar och ärkebiskopar. Närheten till 
akademien har också inneburit att många inte bara kyrkliga 
utan också akademiska – personligheter – är jordade under 
dess golv. Så har det varit under många århundraden. Det fi nns 
en notering att ärkebiskop Folke, som avled den 3 mars 1277, 
begravdes ”i den provisoriska domkyrkan i Uppsala”. Även 
efterträdaren Jakob Israelsson, som avled 25 oktober 1281, 
begravdes i kyrkan. Enligt kyrkans kalendarium fl yttades 
kvarlevor från den gamla domkyrkan (Gamla Uppsala) till 
den nya redan 1273 och begravdes i högkoret vilket var den 
förnämsta platsen i kyrkan.

Under 1600-talet försökte prästerskapet få en ändring av 
gravskicket så att ingen skulle jordas inne i kyrkan. Först 
1815 kom ett beslut om upphörande av gravsättningar inne 
i domkyrkan men först med Hälsovårdsstadgan 1874 blev det 
helt förbjudet att jorda lik. Det fanns förstås undantag och 
det var de som redan hade gravplatser i kyrkan. Dessa kunde 
inte hindras att begravas men bestämmelserna var att om lik 
skulle gravsättas skulle dessa förvaras i en tillödd metallkista, 
samt graven skulle tillslutas och övertäckas väl. 

Emanuel Swedenborg
Två undantag till bestämmelserna fi nns. Ärkebiskopen Nathan 
Söderblom som avled 1931 och efter kungligt medgivande 
gravsattes i domkyrkan. Hans hustru Annas urna nedsattes 
1955. Därefter är det slut med gravsättningar om man inte 
räknar in Emanuel Swedenborgs (1668-1772) vars huvud 
gravsattes 1978. Men denna lades i den befi ntliga sarkofagen i 
domkyrkan vilket måste innebära en lovlig dispens? Historien 
om skallen är intressant. Swedenborg hade vid sin död 1772 
begravts i den Svenska kyrkan i London. 1908 blev det 
aktuellt att riva den gamla kyrkan och man beslutade att föra 
över kvarlevorna av universalgeniet till Uppsala domkyrka där 
hans far skarabiskopen Jesper Swedberg hade varit domprost 
och även ägde ett gravrum. Swedenborgs kista placerades av 
praktiska skäl i Bielkekoret. Begravningsgudstjänsten ägde 

rum den 19 maj 1908. Kistan blev under två års tid stående 
på golvet. 1910 insattes den i en sarkofag av röd vångagranit 
med dekorativa utsmyckningar i koppar. 

I samband med begravningen 1908 väcktes frågan om det 
verkligen var Swedenborgs kranium som låg i kistan. Efter 
noggranna undersökningar visade det sig att Swedenborgs 
skalle hade stulits och sålts redan 1816. I mars 1978 såldes 
det rätta kraniet genom auktionsfi rman Sotheby´s i London 
för 1650 pund och Kungliga Vetenskapsakademien kunde 
köpa in det och det placerades i maj månad i Swedenborgs 
sarkofag. Den ”falska” skallen begravdes på Gamla Uppsala 
kyrkogård. 

Förmodligen var det en lärjunge till Swedenborg som stal 
kraniet ur kistan. Swedenborg var ju ett geni och genom att 
ta hand om skallen kunde man komma över den lärdom han 
ägde.  

Swedenborg sägs jämte Linné vara vårt lands internationellt 
sett mest berömda svenskar. Från honom härstammar ”Nya 
Kyrkan”, Swedenborgskyrkan. Inte minst i Skara stift var 
denna teologiska riktning mycket stark på 1700-talets slut och 
en bit in på 1800-talet. Inte minst biskopen Sven Lundberg 
liksom domprosten Andreas Knös var starkt påverkade av 
läran. Idag fi nns många av hans lärjungar i England och i 
USA. Emanuel var att betrakta som ett universalgeni. Under 
Swedenborgs livstid var det endast på en enda plats på jorden, 
där man bildade en grupp kring ”Nya Kyrkan” och det var i 
Göteborg. Denna nya religion var inte särskilt populär.

En gravhäll och en sarkofag i Uppsala domkyrka
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Eric Odhelius
Eric Odhelius var son till kontraktsprosten Haqvin Laurentii 
(1585 eller 1590?-1657) i Od och hans hustru Tullia (Tolla) 
Thoresdotter. Deras barn antog namnet Odhelius. Hans båda 
bröder Stefanus (1623-1657) och Jacobus (1627-1681) kom 
att efterträda fadern som präst i Od och den sistnämnde även 
som kontraktsprost 1673.

Eric blev magister i Uppsala 1646. Han deltog som 
predikant i Magnus Gabriel De la Gardies ambassad till 
Frankrike. Under åren 1649-1651 gjorde han studieresor 
till tyska universitet. Han utnämndes till teol. professor vid 
Uppsala universitet 1652. Efter fyra år erhöll han också 
doktorsgraden som vid denna tid inte kunde ”tas” utan 
förlänades. Han betraktades på sin tid som en av Sveriges 
främsta teologer och orientalister. På regeringens uppdrag 
påbörjade han det arbete, som senare kom att betecknas som 
”århundradets viktigaste svenska teologiska arbete”, och 
kom att ses som ”den svenska kyrkans offentliga läroskrift i 
anledning av de synkretistiska striderna”. Verket heter Palma 
Pacifera. Odhelius kunde inte slutföra det utan detta gjorde 
hans svärson ärkebiskopen Eric Benzelius d.ä.

Eric Odhelius påverkades i slutet av sitt liv av dålig hälsa. 
Han blev utnämnd 1665 till pastor primarius och kyrkoherde 
i Storkyrkoförsamlingen. Han kom inte att tillträda tjänsten 
utan avled på hemväg från Hamburg den 31 juli 1666.

Odhelius gravsten är 216 cm lång och 149 cm 
bred i rödaktig kalksten. Inskriften på hällen lyder 
i översättning: 

Till minne och ära av den högst saknade maken 
och salig herr Eric Odhelius (gothus) teologie 
doktor m.m. reste hustrun och övriga ur familjen 
denna gravsten med ett epitafi um på angränsande 
korpelare. Han föddes i Odh, Västergötland, den 
21 april år 1620, dog i Hamburg den 31 juli 
1666 och begravdes i denna urna den 2 oktober 
samma år.

Odhelius epitafi um är av svart och ljus marmor 
med en ram av gråaktig sandsten. Huvudstycket 
utgörs av en inskriftstavla av svart marmor. 
Förmodligen blev epitafi et skadat vid 1702 års 
brand och reparerades 1893 av Antonio Bellio. 
Texten på latin lyder översatt:

Helgat åt det minne som den högst vördnadsvärde 
och lysande Erik Odhelius lämnat åt eftervärlden. 
Han var från Götaland, doktor i den högheliga 
teologin, professor i Uppsala och utnämnd till 
pastor i Stockholm. Som en prydnad för sin tid 
och sitt stånd dog han den 31 juli år 1666. Jag 
har levt och nått den gräns som Gud har bestämt 
för mig. Jag har levt. Nu ligger jag som föda åt 
mina maskar. Medan jag levde, bemödade jag 
mig ständigt från mina första år att natt och dag 
fördjupa mig i de heliga böckerna. Vadhelst jag 
försökte lära mig i detta mitt fädernesland eller 
i främmande länder, var det den Heliga skrift 
som var mitt studium. Det jag inhämtade lärde 
jag ut utan förfalskning. Andra må omtala det 
övriga, de som vet vad jag har åstadkommit i 
tal och handling. Nu är jag omkring fyrtiotre 

år, då Gud kallat mig från min bräckliga position, 
och det har också gått omkring tjugofyra år, sedan 
jag började tjäna i det heliga kallet. Efter att ha varit 
teologiprofessor i Uppsala i tolv år, återser jag dina 
länder, du tyska folk. En svår sjukdom tvingar mig 
därtill. Förgäves beger jag mig härifrån till Main 
och till den stora fl oden Rhen och vattnet i Hessen. 
Varken vetenskap eller vatten hjälper mig. Så är Guds 
vilja. Ännu svagare försöker jag återvända hem. Mina 
krafter är slut. I Hamburg dör jag för att leva. Och 
detta land hyser mina ben, begravna i fädernejorden.

 Hit författade han själv texten före sin resa till Tyskland. 
Resten lade Martin Brunnerus till efter hans död.

      Johnny Hagberg 

Är din årsavgift betald?
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I Facebookgruppen ”Långserud förr i tiden” kom i februari 
2018 en fråga från Anita Brodin Nyrén om någon kände till 
något om Edvard Wermcrantz från Byn i Långserud. Denne 
man kom med tiden att göra en kyrklig karriär och slutade 
som domprost i Sveriges äldsta stift, Skara. Trots detta tycks 
han vara märkligt bortglömd både i sin hembygd, och i sin 
huvudsakliga verksamhetsort. I ”En bok om Långserud del 
2” fi nns en mycket kort notis, som mest handlar om hans 
släkt. I de tjocka böckerna om Skara stads historia fi nns han 
inte med alls. Däremot fi nns faktiskt en artikel om honom på 
Wikipedia.

Det fi nns alltså stor anledning att åter lyfta fram Edvard 
Wermcrantz, som är ett gott exempel på de unga män som vid 
denna tid genom begåvning och en god bit tur kunde göra 
en klassresa från bondemiljön till en av kyrkans upphöjda 
positioner. En annan, som gjorde en liknande resa var den 
nästan jämnårige Nils Eriksson från Södra Höke i Kila, som 
kom att bli biskop Nils Lövgren i Västerås (1852-1920).

En utförlig biografi sk källa är den minnesteckning 
som skrevs av efterträdaren, domprost Emil Berglund i 
stiftsjulboken ”Julhälsningar till församlingarna från präster 
i Skara stift 1925”. Berglund har haft tillgång till brev och 
dagböcker från Wermcrantz

Från Byn
Berättelsen om Edvard Wermcrantz tar sin början i Byn i 
Långserud. Året var 1854 och makarna Johannes Nilsson och 
Ingrid Maria Eriksdotter hade varit gifta sedan 1846. Ingrid 
Maria kom från Smedserud i Kila, och dit är det inte så långt 
över skogen från Byn. De första åren bodde makarna hos 
Johannes’ föräldrar Nils Pettersson och Britta Svensdotter Sör 
på hagen i Byn. Edvard var det tredje barnet i familjen och 
föddes den 6 februari 1854. Några år senare byggdes gården 

Backen som kom att bli Edvards verkliga barndomshem. Med 
tiden utökades familjen med ytterligare fyra barn, men det 
yngsta syskonet Sofi a dog bara en månad gammal.

Vid den här tiden präglades Långserud i mycket av den 
andliga väckelse som följde i spåren av kolportören Johannes 
Anderssons (1822-1878) verksamhet. Att ”Fjellstedts-
Johannes” spelade en viktig roll även för Edvard Wermcrantz 
visas tydligt av hans ansökan till inträde i Fjellstedtska skolan i 
Uppsala, där kolportören nämns som en av dem som styrkt och 
uppmuntrat honom att ta detta steg. I en dagboksanteckning 
några år efter Johannes’ död skriver Wermcrantz: ”Hela hans 
väsen, hans sätt, hans tal, hans ton, hans blick röjde oförtydbart, 
att han själv såg på Jesus, och de fl esta, som kommo i beröring 
med honom, torde hava känt denna maning i sitt innersta liv: 
Bliv hans efterföljare.”

Edvard Wermcrantz präglades livet igenom av denna 
rörelse, som också hade ett tillfl öde i den schartauanskt 
präglade vice pastorn Nils Gustaf Clarholm i Gillberga, och 
senare i kyrkoherden Gustaf Janzon, som verkade i bygden 
på 1870-talet. 

I hemmet fi ck livet sin prägel av den personliga gudsfruktan, 
som väckelsen skapade. Fadern Johannes Nilsson beskrivs 
som en ”duktig arbetsmänniska, som ej skydde någon möda”. 
Han avled 1893, medan modern levde ända till 1914, då över 
90 år gammal. En av domprostens döttrar beskrev sin farmor 
på följande sätt: ”För oss barnbarn är sången 375 i Sionstoner: 
’Hos Gud är idel glädje, här trycker mången nöd’ särskilt 
förbunden med farmor. Den hörde vi henne så ofta sjunga, 
när vi om somrarna brukade vara i Värmlandshemmet. Det 
var något så friskt och ljust över farmor. Även till kroppen 
var hon ovanligt stark. Vid åttio år sprang hon ikapp med oss 
barnbarn”. 

Flit och begåvning
I skolan visade unge Edvard prov på både fl it och begåvning. 
I söndagsskolan gick han för en äldre kusin, Johannes 
Pettersson i Byn. Från Edvards konfi rmationsundervisning 
berättades det, att han kunde svar på alla frågor, och som 
minne fi ck en helbibel, medan nästan alla andra fi ck endast 
Nya Testamentet.

Som för alla begåvade bondebarn, så var den svåra tröskeln 
att komma in på högre studier. Planer fanns också på att söka 
sig en framtid i Amerika. Brodern Nils kom att bli bofast i 
Amerika, först i Wahoo och sedan i Sutherland, Nebraska, 
och slutligen Ellsborough Township, Murray County, 
Minnesota. Nils blev Nels i Amerika och tog namnet 
Bylander. Han gifte sig med en långserudsfl icka, Stina Maja 
Andersdotter från Esbjörbyn. Fadern tyckte att det skulle bli 
alltför dyrt med skola i Sverige, men prästen Anders Gustaf 
Viotti, född i Hösås i Gillberga, och senare kyrkoherde i sin 
hemsocken uppmuntrade Edvard att söka till Fjellstedtska 
skolan i Uppsala. Efter att ha arbetat som brädgårdsarbetare 
vid Marma i trakten av Söderhamn en tid, kom han 1874 till 
Uppsala och Fjellstedtska skolan, och där började han kalla 
sig för Wermcrantz.

”Den fl itige och i allt oförvitlige ynglingen blev av både 
kamrater och lärare mycket värderad” skriver Emil Berglund. 
Wermcrantz kom att ta starka intryck av skolans grundare 
Peter Fjellstedt och dess föreståndare Johannes Kerfstedt. 

Domprosten Edvard Wermcrantz
Från Backen i Byn, Långserud, till domprostgården i Skara

Edvard Wermcrantz. 
Foto: Charlotte Hermanson/Västergötlands museum
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Ferierna tillbringades på olika platser i Uppsala stift som 
informator i prästhem och predikohjälp. Sommaren 1878 var 
han i Forsa i Hälsingland och året efter i Väddö i Roslagen. 

Vid universitetet
Efter studentexamen följde universitetsstudier. En sommar 
under denna tid vistades Edvard Wermcrantz i Uppsala-
Näs prästgård som predikohjälp åt kyrkoherden, professorn 
Waldemar Rudin. Wermcrantz avlade 1886 den ”gamla” 
teologie kandidatexamen, som var ett omfattande lärdomsprov 
motsvarande det som senare kom att kallas licentiatexamen. 
Under studenttiden kom också han bjudas in till familjer i 
Uppsala. En av dessa var familjen Alexandersson, där Edvard 
med tiden kom att bli bekant med yngsta dottern Lydia. 
Hennes far hade varit rådman i Stockholm och efter dennes 
död fl yttade familjen till Uppsala. Edvard Wermcrantz och 
Lydia Alexandersson vigdes i Helga Trefaldighets kyrka 
i Uppsala den 22 augusti 1888 och kunde skapa sitt första 
gemensamma hem på Observatoriegatan 23 i Stockholm 
där Edvard fått tjänst som lektor vid Nya elementarskolan. 
Tidigare samma år hade han prästvigts i Karlstads domkyrka 
av biskop Rundgren. 

I Långserud berättades det, att Wermcrantz lovade att inte 
bli en ”konsistorie skjutshäst”. En sådan, var en präst som fi ck 
nya uppdrag efter varandra på olika håll i stiftet. Så blev det 
inte.

Tiden i huvudstaden blev dock kort, eftersom Wermcrantz 
år 1889 fi ck tjänst som lektor i kristendom och modersmålet 
i Vänersborg. Där utökades familjen med två döttrar, Ingrid 
och Karin. Efter yngsta dotterns födelse grundade Lydia 
Wermcrantz den kyrkliga söndagsskolan i Vänersborg, 
”såsom ett tack för en lyckligt överstånden vedermöda”.  
Fyra år senare gick fl ytten till stiftsstaden Skara, där lektoratet 
i kristendom vid det ärevördiga läroverket också var förenat 
med kyrkoherdetjänst i Vinköls och Marums pastorat.

Lektor i Skara
I Skara drabbades Lydia Wermcrantz snart av sjukdom, ”ett 
allvarligt bröstlidande”, och hon avled endast 43 år gammal 
den 17 maj 1900. Edvard kom aldrig att gifta om sig. Med 
tiden tycks döttrarna fått ta hand om värdinneskapet i 
hemmet. 

Att vara lektor vid gymnasiet i en stiftsstad innebar också 
att var ledamot i domkapitlet. I detta sammanhang kom 
Wermcrantz verka resten av livet, med tiden som dess vice 
ordförande. Domprosten Nils Josef Linnarsson avled nämligen 
i januari 1904, och Edvard Wermcrantz kom att utses till hans 
efterträdare med tillträde följande år. Domprosten var då som 
nu verksam som kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen men 
kan också få verka som biskopens ersättare vid olika uppdrag 
inom stiftet. Ernst Jakob Keijser (biskop 1895-1905) var 
ytterst konservativ och ointresserad av modernisering, medan 
efterträdaren Hjalmar Danell (biskop 1905-1935) var något 
yngre än Wermcrantz och en företrädare för en modernare 
biskopstyp. Förhållandet mellan biskop och domprost 
präglades av uppriktig och varm vänskap, trots olika läggning, 
enligt Cederbom-Fribergs herdaminne, som utkom några år 
efter domprostens bortgång. Wermcrantz och Danell delade 
intresset för diakonin och missionen.

År 1908 fi ck Wermcrantz av biskopen uppdraget att vara 
preses vid prästmötet. Där presenterade Edvard Wermcrantz 
avhandlingen ”Om syndaförlåtelsen”. En annan bestående 
insats är biografi n över kyrkoherden Nils Grubb i Umeå 
(1681-1724).

Om Edvard Wermcrantz skriver efterträdaren Emil Berglund, 
att hans tjänst kännetecknades av ”hans omutliga plikttrohet, 
som drev honom att ägna noggrann omsorg även åt det allra 
minsta. Hans noggrannhet i detaljer blev dock måhända 
ibland ett hinder och gjorde arbetsbördan större, än nödigt 
var”. 

Kristid
Den tid, då Wermcrantz var domprost, brukar i eftervärldens 
ögon ses som en kyrkans kristid. 1800-talets väckelse hade 
dragit kyrkan förbi men ungkyrklighetens och den s.k. 
församlingsrörelsens vitalisering av kyrkolivet började att 
försiktigt märkas. Tidens präster var framför allt ämbetsmän 
och lärare, både i skolans kateder och genom att i stort sett 
alla ungdomar konfi rmerades. Ännu fanns det en oerhört 
stark koppling mellan kyrka och skola.

Om Wermcrantz som lärare skriver en tidigare elev, citerad 
av Berglund, att ”den något sträva rösten med sitt breda 
ä-ljud hade icke något fängslande, men innehållet i vad han 
sade hade nog av fängslande kraft i sig själv”. Som predikant 
ansågs han vara väl torr, även om han var uppbygglig och 
undervisande. Med tiden blev tonen varmare, särskilt när han 
inte haft tid att förbereda sig utan fi ck vara mer spontan. 

Som domprost kom Wermcrantz att förnya 
församlingsarbetet, genom att år 1910 bilda en kyrklig 
ungdomskrets och en kyrklig söndagsskola i Skara. Han 
valdes 1913 till ordförande för det nybildade Skara stifts 
ungdomsråd, ett uppdrag han behöll till sin död. Från samma 
år var han verksam vid den kyrkliga ungdomskursen på 
Helliden vid Tidaholm. ”Det såg de senare åren av hans liv ut, 
som om arbetet bland ungdomen hade verkat föryngrande på 
honom själv.” 

Domprost Edvard Wermcrantz begravning i Skara domkyrka den 
18 mars 1925. 
Foto: Fredrik Thesslund/Västergötlands museum
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Som kyrkoherde i Vinköl besökte han gärna de gamla och sjuka 
i församlingen, vilket han fortsatte med även som domprost. 
Skara var en liten stad, där även domprosten fi ck vara en del 
av det praktiska församlingsarbetet. Ungdomskretsen hade 
årliga bjudningar, för alla i församlingen som fyllt 75 år. År 
1909 kunde en församlingsdiakonissa anställas. Wermcrantz 
var också med om att grunda en understödsförening för 
Skara stifts präster.

I hemmet
Hemlivet präglades förstås av den tidiga förlusten av makan, 
och Wermcrantz led av sömnlöshet som gjorde att han fi ck 
tidigt gå till sängs. Vid lediga stunder satte han sig gärna 
ned vid orgeln, och i en artikel berättar han vilket intryck 
psalmsången i Långseruds kyrka gav honom när han var 
barn. Under sommarledigheten besöktes gärna hembygden i 
Värmland, men på senare år även västkusten, där han njöt av 
hav och klippor.

Anders Danielsson, född och uppvuxen på Klockarhagen i 
Sillingebyn, berättade att domprosten Wermcrantz skickade 
hem sina gamla kläder till en broder i Långserud, som då 
kunde spatsera på vägarna i frack och hög hatt.

I februari 1924 fi rade Edvard Wermcrantz sin sjuttioårsdag 
under stor uppmärksamhet. På hösten samma år försämrades 
hans hälsa. Han kunde delta i juldagens högmässa i sin kära 
domkyrka, men det blev det sista besöket. Han vårdades i 
domprostgården av sina döttrar, biträdd av församlingens 
diakonissa. Den 11 mars 1925 kom slutet. Begravningen ägde 
rum i domkyrkan den 18 mars, och förrättades av biskop 
Hjalmar Danell.

Döttrarna förblev ogifta. De kom båda att bli bofasta i 
Uppsala, där Ingrid avled 1956 och Karin 1973. De vilar 
nu tillsammans med föräldrarna under en reslig gravvård på 
gamla kyrkogården i Skara.

Släktnamnet Wermcrantz kom dock att leva vidare. Det 
antogs av barnen till Edvard Wermcrantz moster Kajsa 
Eriksdotters make Anders Perssons syster Karin Persdotter med 
make Erik Jonasson i Sulerud, By. (Det är lite komplicerat!) 
Från dessa personer härstammar alla idag levande personer i 
Sverige som bär namnet.

Carl-Johan Ivarsson

Vid begravningen den 18 mars 1925. Kistan på väg in i kyrkan. 
Foto: Fredrik Thesslund/Västergötlands museum

Vigsel med förödande 
konsekvenser

För att en vigsel, borgerlig eller kyrklig, skall vara giltig krävs 
att makarna skall ha hindersprövats och intyg om prövningen 
utfärdats samt att vigselförrättaren har Kammarkollegiets 
fullmakt att utföra vigsel. Självklarheter kan tyckas. 
Verkligheten är ibland en annan. Under de senaste åren har 
ett antal vigslar befunnits vara ogiltiga då hindersprövning 
saknas eller att vigselförrättarens förordnande gått ut. Till och 
med borgliga vigselförrättare bland riksdagsmän har varit 
skyldiga till det senare! Att detta får tragiska konsekvenser 
för vigselparet är förståeligt. Det mesta går att lösa i efterhand 
men handlingarna är dock allvarliga. Präster som viger utan 
hindersprövning kan förlora sina ämbeten och inte minst 
fullmakten att viga. 

Att en ogiltig vigsel kan få konsekvenser fi ck den gamle 
komministern Råggärd i Dalsland erfara. Historien fi nns 
återgiven i Anders Edestams Karlstads stifts herdaminne del V sid. 
317. Jag har blivit ”tipsad” om händelsen av Jarl Magnusson i 
Sunne vars anfader Jonas Johannesson Hedræus (1662-1733) 
var den prästman som utsattes för detta. Edelstam skriver:

J. H. bodde till sin död i Åkesäter, R. han skall enl. traditionen ha 
varit ”skickligt studerad men av klent förstånd” samt ”simpel och 
skröplig till sitt utseende”, så att i kyrkan ”kunde man ej skilja 
honom från bönderna utom genom kragen och en gammal grov, svart, 
stackot kåpa, som räckte till knäna”.

På sin ålderdom råkade J. H. illa ut. Den 26 juni 1726 blev han 
under hot tvingad i sitt hem utan lysning, utan vittnen och utan 
medgivande av brudens föräldrar viga en löjtnant Johan Möller med 
Dorotea Emerentia Wulffschmidt. Detta tjänstefel var så allvarligt, 
att DK, som ”ej tillkommer över någons liv, lemmar, ära och egendom 
att döma”, hänsköt saken åt K. M:t, som 1728 20/11 beordrade 
Göta hovrätt att uppta målet och döma efter lag och förordning.

År 1730 förkunnades dom, som lydde på en månads fängelse och 
avsättning. J. H:s olycka gick församlingen djupt till sinnes. På dess 
vägnar bönföll herredagsmannen Sven Larsson i Mabråten i skrivelse 
till K. M:t, att den gamle prästen ”måtte till sin ämbetsheder bliva 
upprättad”, på det att han ”under denna sin stora sorg och kvidan 
icke må skiljas från denna världen”. Skrivelsen remitterades 1731 
4/6 till DK. Som angav sitt utlåtande s.å. 10/11. Däri upplystes, 
att ”om denne gamle mannen inte annat är att berätta än att han 
under de 36 år, som han varit komminister i Högsäter, ställt sig både 
i lära och levena såsom en rätt prästman ägnat och anstått, så att ock 
icke det ringaste klagomål om hans förhållande är försport mer än 
detta ena, som nu i hans höga ålder och påkomna svaghet honom 
hänt genom denna olagliga vigsel han förrättat”.  Till denna hade 
han tvingats ”genom ett svåra hotelser”, och han hade själv varit i 
”ett bedrövligt tillstånd”, emedan hans hustru låg på sitt dödsläger 
och han därför ”icke kunnat, som sig bort, sig besinna”. Brudens 
föräldrar hade dessutom i efterhand lagt ned sin talan. Slutligen var 
han straffad ”för sitt svåra brott” och kan ej mera förrätta någon 
prästsyssla utan önskar blott bli upprättad till sin ämbetsheder, ”på 
det hans grå hår icke med blygd måtte läggas i graven, till vilken han 
dagligen lutar”. Genom K.M: ts resolution 1732 23/3 undanröjdes 
avsättningsdomen ett knappt år före hans död.

Historien slutade till slut ”lyckligt”.

    Johnny Hagberg
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År 1951 tillträdde Gustaf Adolf Danell (1908-2000) som 
kyrkoherde i Tidaholms pastorat. Han hade sedan tidigare 
jobbat som komminister i fl era pastorat (bland annat i 
Vargön), varit docent i Gamla Testamentet i Uppsala, men 
kom nu för första gången att verka som kyrkoherde. Han 
hade under sina tidiga studieår kommit i kontakt med och 
blivit infl uerad av Gunnar Rosendal och dennes högkyrkliga 
program såsom det presenterades i dennes bok Kyrklig 
förnyelse (1935). Jag har undersökt om Danell applicerade en 
högkyrkligt infl uerad församlingspraxis på Tidaholms pastorat 
under sin kyrkoherdetid åren 1951-1956 genom att se på 
nattvardsstatistik och jämföra denna med tiden före och efter 
hans tid som kyrkoherde samt jämföra med grannpastorat. Ett 
högt antal årliga nattvardsgångar skulle utifrån detta synsätt 
kunna tyda på ett högkyrkligt inspirerat arbete. 

Utöver nattvardsstatistik har jag även använt mig av 
texter med temat nattvarden som Danell författade under 
sin kyrkoherdetid. En tidig text riktade sig till Tidaholms 
pastorat och här behandlas nattvaden och beskrivs situationen 
i pastoratet. Han påpekar att församlingsborna snarast ser 
på nattvarden som ett ”engångssakrament” som man inte 
mottager med glädje. Detta synsätt var vanligt i Svenska 
kyrkan under 1900-talets första hälft där man i många fall 

När högkyrkligheten kom till Tidaholm

betraktade nattvarden som ett ”engångssakrament” som man 
av olika anledningar inte skulle mottaga för ofta. Danell ville 
få sina församlingsbor att ändra inställningen till nattvarden 
och istället för att betrakta den som ett tungt tvång se på den 
med glädje. Danell förespråkar ett fl itigt nattvardsfi rande i 
pastoratet och betonar glädjen och nåden i nattvarden. Texten 
styrker antagandet att Danell ville införa ett högkyrkligt 
synsätt på nattvarden i pastoratet. Hur gick det då i praktiken? 
Var det ett högt antal årliga nattvardsgångar i Tidaholms 
pastorat under Danells ledning? Och hur mottogs detta av 
församlingsborna? 

Statistiken visar att antalet årliga nattvardsgångar i Tidaholms 
pastorat samt antalet deltagare vid dessa ökade kraftigt i och 
med Danells tillträde som kyrkoherde och ökade för varje 
år som han innehade tjänsten med en topp år 1956, samma 
år som han lämnade tjänsten. Härefter visar statistiken på 
en markant minskning. Med detta sagt så kan man se att 
församlingsborna i Tidaholm tog till sig Danells uppmaning 
till en fl itigare och mera regelbunden nattvardsgång men att 
det inte fortsatte efter honom. 

I jämförelse med grannpastoraten Falköpings och Stenstorps 
för åren 1951-1956 så kan man se att dessa två pastorat hade 
ett lägre antal årliga nattvardsgångar och nattvardsdeltagare än 
vad Tidaholms hade. 

Man kan också utifrån texter författade av Danell se att 
denne höll kontakt med Gunnar Rosendal. Han arrangerade 
till exempel föredrag i Tidaholms församlingshem med 
Rosendal som föredragshållare liksom kyrkdagar i pastoratet. 
Till kyrkdagarna inbjöds olika föredragshållare och Danell 
själv höll också föredrag över olika kyrkliga teman. Kyrkdagar 
var vanliga inom den högkyrkliga rörelsen. Man kan utifrån 
detta se att Danell verkade för en högkyrklig församlingspraxis 
i Tidaholms pastorat under sina år som kyrkoherde. 

Danell blev utnämnd till domprost i Växjö stift år 1956. I och 
med att han fl yttar så kan man direkt se att det höga antalet 
årliga nattvardsgångar minskade markant i Tidaholms pastorat. 
Utifrån detta så skulle man kunna säga att högkyrkligheten 
kom till Tidaholm genom Danell och att den försvann när 
han fl yttade. 

Tommy Vallenros

Altaret i Tidaholms kyrka

G.A. Danell



8

Ny bokutgivning

Din egen Anne-Margrethe - så slutade Anne-Margrethe Murray 
sina brev! Genom dessa träder nu en kvinnas livsberättelse 
och en svunnen värld fram på nytt. Författarna är barnbarn 
till Anne-Margrethe: Margareta Murray-Nyman, tidigare 
chefredaktör för Katolskt magasin, och Bertil Murray, präst 
och författare.

Anne-Margrethe Murray hade sina släktrötter i Västergöt-
land, född i Fristad och uppvuxen i Borås. Hennes far till-
hörde den adliga släkten Mannerfelt, modern den judiska 
släkten Suber. 

Fideikommisset Trestena utanför Skara var samlingspunkten 
för hennes familj. Som Fideikommiss var Trestena speciellt på 
så vis att det gick i arv på kvinnosidan.  Anne-Margrethes faster 
Anna-Nora Mannerfelt blev den sista fi deikommissarien. 

I Din egen Anne-Margrethe får läsaren lära känna en kvinnas 
livshistoria under hennes barn- och ungdomsår, som 
student i Uppsala där inte minst kontakterna med blivande 
ärkebiskopen Nathan Söderblom var viktiga, som prästfru, 
moder, maka och till sist som änka.

Boken ingår i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie som 
nr 94, men då stora delar av hennes liv utspelar sig inom 
Uppsala stifts gränser står även Uppsala stiftshistoriska sällskap 
som medutgivare.

Boken omfattar 356 s. och är rikt ill. och bunden i hårdband. 
Pris 200 kr och beställes genom Johnny Hagberg.

Internationellt forskarbesök på 
västgötska kyrkvindar

Skara stift kan känna stolthet över att ha ett internationellt 
sett sällsynt kulturarv på vindarna i sina medeltidskyrkor. 
Här fi nns bevarade takstolar av exceptionellt hög ålder. 
Träkonstruktioner från 1100- och 1200-talen har endast i 
ringa grad överlevt i Europa, men här i Västergötland fi nns 
hela 28 taklag kvar, och de är ännu i funktion (ett tänkvärt 
faktum i våra dagars kortsiktiga massproduktion). I många 
fall är konstruktionerna hantverksmässiga mästerstycken, 
ursprungligen avsedda att vara en del av kyrkorummet, 
innan man började sätta upp innertak. I Sverige har detta 
månghundraåriga träbyggande på senare år fått  välförtjänt 
uppmärksamhet. 

Även utanför landets gränser börjar de svenska kyrkvindarna 
väcka intresse. 29–30 juni stod Västergötlands museum värd 
för en internationell forskargrupp som arbetar med att 
dokumentera och analysera historiska takkonstruktioner, 
”Arbeitskreis für Dachwerke”. Antikvarie Robin 
Gullbrandsson visade de 25 deltagarna från Tyskland, Tjeckien 
och Slovakien runt på några av de bäst bevarade kyrkvindarna 
från 1100-talet: Kinne-Vedum, Forshem, Gökhem, Marka och 
Marum. Besöken var mycket uppskattade och gav anledning 
till många intressanta diskussioner och kunskapsutbyte. I 
Gökhem medverkade även timmerman Mattias Hallgren och 
berättade om de kommande restaureringsarbetena på taket 
och visade den tillfälliga utställning som fi nns vid kyrkan 
fram till och med nästa sommar.   

Robin Gullbrandsson

Besök i 1100-talstaklaget över Marka kyrkas långhus. 
Foto: författaren. 

Arbeitskreis für Dachwerke vid Marums kyrka. 
Foto: Mattias Hallgren. 
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på

Bokmässan 2018
Författarbesök i montern

MONTER B03:70

HÄR FINNS VI!

Besök vår monter på bokmässan 27-30 september 2018

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

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

100,-/pkt
Hitta hit

Karin Nelson
Söndag 30/9 kl 11-13, 15-17

Bertil Murray och
Margareta Murray-Nyman
Fredag 28/9 kl 10-12, 14-16

Författarpresentationer
Bertil Murray och Margareta Murray-Nyman
Bertil Murray är präst och författare, lyriker och truba-
dur. Margareta Murray-Nyman är teol. och fil. kand. 
med pedagogik, litteraturvetenskap, idé- och lärdoms-
historia.  Aktuella med Din egen Anne-Margrethe.

Robin Gullbrandsson
Byggnadsantikvarie på Västergötlands museum. Författare 
till Tills du återupprättar helgedomarna och Medeltida taklag i 
Skara stifts kyrkor. Aktuell med Klangrum - orglar i Skara stift

Karin Nelson
Professor i orgel och orgelinterpretation. 
Aktuell med Klangrum - orglar i Skara stift

Större monter med Västergötlands museum
I år delar sällskapet monter med Stiftelsen Skaramissalet, 
Västergötlands Fornminnesförening och Västergötlands 
museum.Vi har ett gemensamt intresse att visa upp 
Västergötlands och Skara stifts kulturarv ur olika syn-
vinklar. Men vi vill också väcka ditt engagemang för be-
rättelserna om vår historia och vår samtid – det som blir 
historia i morgon.Vi gläds åt besök av fl era intressanta 
författare i montern. Missa inte möjligheten att möta dem!
 
Sedan förra bokmässan har sällskapet givit ut fyra nya tit-
lar. De fi nns med till specialpris på mässan. Du hittar hela 
vårt aktuella sortiment på följande sidor. Läs mer om 
böckerna i vår webbshop på www.skarastiftshistoriska.nu.

SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

Nyutgivna böcker till mässpriser!

Klosterspecial
Gudhem, Varnhem och 
Mariaväxter i folktron (3 böcker)

Robin Gullbrandsson
Lördag 29/9 kl 10-12, 14-16
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1. Västgötapräster. Minnesteckningar 
Bertil Edvardsson. 1995. 
ISBN 91-85200-40-9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITLAR 

I L
AGER

PAKET-
PRIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70. Biskop Osmund - missionär i Sverige 
under slutet av vikingatiden
Janet Fairweather. 2013. 
ISBN 978-91-86681-12-8

71. Bishop Osmund - A Christian 
Missionary to Late Viking-Age Sweden
English version. Janet Fairweather. 2013. 
ISBN 978-91-86681-13-5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    82. Skrivare i det medeltida Sverige
 Per-Axel Wiktorsson. 2015. 
 ISBN 978-91-86681-26-5 

83. Register till Breviarium Scarense 1498
Christer Pahlmblad. 2015.
ISBN 978-91-86681-27-2
 
84. Kyrkans föremål – beskrivande lexikon
Göteborgs universitet. 
Institutionen för kulturvård. 
Red. Charlotta Hanner Nordstrand. 2015. 
ISBN 978-91-86681-28-9

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

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

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

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

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

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

91. Utfärdspredikan över Fru Margaretha 
Lilia.
Gunno Brynolphi Blutherus (1609-1657). 2018.
ISBN 978-91-86681-35-7

92. Var trogen intill döden så ska jag ge dig 
livets krona. Minnesteckningar över präster och 
diakoner i Skara stift avlidna 2013-2017. 
Karl-Erik Tysk. 2017. 
ISBN 978-91-86681-36-4. 

93. Klangrum. Orglar i Skara stift. 
Med CD. Red. Robin Gullbrandsson. 2017. 
ISBN-978-91-86681-37-1.

94. Din egen Anne-Margrethe. Fragment 
från en svunnen tid.
Bertil Murray och Margareta 
Murray-Nyman. 2018.
ISBN 978-91-86681-38-8

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

Fråga gärna. Se även www.antikvariat.net.

 MÄSS-
PRIS!

NY-
UTGIVEN

NY-
UTGIVEN

NY-
UTGIVEN

NY-
UTGIVEN

 MÄSS-
PRIS!

 MÄSS-
PRISER!
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Historik kring Tärby sockens kistplåtar

Objekten har under okänd tidsperiod legat i en hög i klock-
stapeln på Tärby kyrkogård, på samma våning som kyrk-
klockorna. Gängse inventeringar upptar endast objekt som 
förvaras inne i kyrkan och sannolikt saknas därmed tidigare 
beskrivning av föreliggande kistplåtar.

Kanske har kistplåtarna grävts upp och tagits omhand vid 
återanvändande av okända gravplatser eller vid annat gräv-
ningsarbete, alternativt kan de ha sparats ovan jord alltsedan 
begravningstillfällena; se även stycket nedan, allmän beskriv-
ning av kistplåtar, kring oklarheter i praxis.

Skicket på fyra av plåtarna är mycket dåligt; de är ros-
tiga och med texter som endast är fragmentariskt beva-
rade eller synliga. Den femte plåten är emellertid i det 
närmaste fullt läsbar och kan därmed dateras exakt, till 
år 1846.

Kistplåtar – allmän beskrivning

Kistplåtar kunde, från 1600-talet och framåt, placeras på lik-
kistan vid begravningen. En uppgift gör gällande att plåtarna 
grävdes ned med kistan (kistplåtar ska enligt denna obekräf-
tade uppgift ha hittats vid grävning/kyrkogårdsarbete); andra 
texter anger att plåtarna sparades, d.v.s. inte grävdes ned, utan 
sattes upp i t.ex. vapenhus eller klockstapel.

I skriften “Kyrkans föremål - beskrivande lexikon” anges 
följande förklaring under uppslagsordet
KISTPLÅT, BEGRAVNINGSPLÅT (s. 158):

Material: Bleckplåt. Mått: Höjd ca 35-60 cm, bredd ca 20-40 
cm. I kyrkorummet, i vapen- huset eller ofta i kyrkans torn, fö-
rekommer kistplåtar uppsatta på väggen, i många fall inramade 
[...]

Vid en illustration på samma sida återfi nns följande bildtext:
Kistplåt i klippt metallplåt med punsad dekor och etsad skrift, 
1830-tal

På sidan 225 i samma bok, i kapitlet om gravminnen, åter-
fi nns en längre förklaring: KISTPLÅT, BEGRAVNINGS-
PLÅT

Kistplåt är en plakett fäst på kistan [...] med inskriptioner över 
den avlidne. Kistplåtar kan fi nnas på kistor från 1600-talet och 
framåt. Kistplåtar från 1800-talet består ofta av två klippta el-
lipsformer med inskriptioner omgivna av bladkransar och krönt 
av en krona, en symbol för livets krona.
Kistplåtarna har ofta –överlevt– kistan de suttit på, de har ofta 
tagits tillvara och numera är en vanlig placering på en vägg inne 
i kyrkorummet eller t.ex. i kyrktornets trappa. (chn)

Huruvida kistplåtarna tagits tillvara redan innan kistan be-
gravdes, eller efter uppgrävning, framgår alltså inte heller med 
fullständig klarhet i detta lexikon – kanske har det kunnat ske 
på båda sätten. DigitaltMuseum visar ett foto (https://digi-
taltmuseum.se/011023868245/kistplat) av en kistplåt
som endast innehåller en vers, helt utan namnuppgifter; så-
vida detta inte rör sig om en ren demonstrationsprodukt kan 
man alltså inte med säkerhet veta att varje kistplåt innehåller 
något som identifi erar den begravda personen, även om det 
i normalfallet är så.

Beskrivning av Tärbys kistplåtar

Plåtarna har avfotograferats i plant liggande läge samt, i de fall 
en märkbar skillnad vad gäller bokstävers framträdande kun-
de iakttagas, även i vinkel. Fotografi erna har tagits i sekvenser 
med varierad exponering, s.k. gaffl ing el. bracketing, vilket 
innebär att bländaren automatiskt ställts in på kompensation 
-1 resp. +1 för de extra ”automatiska” kort som togs – detta 
för att säkerställa att detaljer inte skulle utebli p.g.a. för ljusa 
högdagrar eller för mörka skuggor.

För var och en av kistplåtarna har en av de ”plana” bilderna 
valts ut, frilagts och renritats med konturer. En del enstaka 
bokstäver, eller streck som hör till tecken, har satts ut, men de 
bör inte tillmätas någon större vikt då rostskadorna är så stora; 
för vidare försök till tolkning se fotografi er (separata bildfi ler) 
eller de fysiska objekten.

Nr 1 – Livets krona

En oval kistplåt med krona upptill (”Livets krona”, se ”Kist-
plåtar – allmän beskrivning” ovan). Ett vävt tygband är knutet 
runt kronans mittersta tinne. Det fi nns tre hål för spikar, ett i 
vänsterkant, ett i högerkant och ett överst (på kronan, i dess 
understa kant).

Stansade vinklar dekorerar plåten runtom. I avritningen 
är endast de tydligaste markerade. Längst ned i mitten (men 
över cirkeln av vinklar) en dekorsymbol som vagt påminner 
om bokstaven H med hjulbenta vertikala grundstreck och 
med en fylld cirkel i mitten; på var sida om ”H:et” ett hori-
sontellt streck, eventuellt rombiskt eller annars blott tjockare 
på mitten (liksom även de svängda ”benen” är).

Texten är mycket svårläst. En del av det som upplevs som 
streck hörande till bokstäverna torde istället vara rost/smuts. 
Sannolikt har det stått en text med betydligt mindre bokstä-
ver ovanför raden där vi ännu fi nner spår av större tecken. 
Eventuellt handlar det om ett son-namn; den näst sista bok-
staven i vad jag förmodar är efternamnet ser ut att vara ett 
”o”; den tredje sista bokstaven tycks leta sig ned under raden, 
vilket det andra s:et kan göra när två ”s” står samman, som 
i -sson.

Fem kistplåtar i Tärby
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Nr 2 – Oval med bård

Det är med blotta öga svårt att återfi nna några tecken över 
huvud taget på denna plåt, annat än den stansade bården av 
liggande ”v”-tecken (vinklar), som går runt plåten. Mycket 
illa ankommen.

Nr 3 – Sköld

Denna kistplåt är utformad som en riddarsköld, med en 
synbart ledad ”kvist” som dekoration i sköldens övre vänstra 
hörn. En spik sitter kvar i upphängningshålet längst upp i 
mitten av plåten. Enstaka bokstäver kan urskiljas. Eventuellt 
är det ordet ”död” som skymtar långt upp till höger och
bokstaven ”s” långt till höger, något under mitten, samt 
bokstäverna ”...mp...” långt till vänster på vad som troligen 
är näst understa raden.

Nr 4 – Stjärnkors

En krans med 9 st femuddiga stjärnor kröner denna plåt; tro-
ligen saknas 3 stjärnor. På den ovala plåtens vänstra sida sit-
ter en bevingad insekt (fl uga, nattfl y?) och två snarlika djur 
pryder den högra sidan. ”Flugorna” dyker nedåt; den övre av 
de två på höger sida sitter ihop med nästa, med sin sugsnabel. 
Uppskattningsvis 100 stansade små rundlar går i en bård runt 
plåten och omedelbart innanför denna ännu en rad av prickar 
(stick). Bård och prickar ej avbildade.

Överst står: ”Här hvilar”. Mest framträdande är sedan ett 

tecken, som vid första påseendet ser ut som ett versalt ”R”, 
i mittradens inledning. Det torde vara första bokstaven i ett 
förnamn eller en förkortning / titel. Om man istället ser den-
na bokstavs nedre högra diagonala grundstreck som varande 
en bindelinje till nästa bokstav, och läser den som ett ”P”, 
kan man uttyda namnet Pähr. Därefter troligen ”Larsson”. På 
raden därunder, i högra halvan av skylten, sannolikt ett gårds-
namn som inleds med bokstaven ”S”. Med ett stort mått för-
siktighet kan man spekulera i om plåten tillhört gästgivaren 
Petter Larsson från Skräddaregården. Han var född 1778-01-
26 och dog 1843-02-24 av en ”contusion”, vilket jag tyder 
till något slags kross- eller stötskada.

Nr 5 – Maria Jonsdotter

Kistplåten består av en enkel oval med en stansad bård av 
vinklar runtom (svaga, ej avbildade). Spikhål återfi nns i ova-
lens ytterkanter, ett på var sida, det högra en god bit under 
skyltens horisontella mittpunkt, den vänstra ungefär mitt på.

Detta är den enda av de fem plåtarna som är (i det närmas-
te) fullt tydbar. Bokstäverna trädde fram vid enkel rengöring 
med pensel. Endast avslutningen av den första raden är oklar, 
men den torde innehålla ord liknande ”hvilar stoftet” – vil-
ket det dock ej synes stå. För texten i den grafi skt återgivna 
kistplåtskonturen, i detta dokument, har ett digitalt typsnitt 
använts, som därmed inte exakt avbildar bokstävernas form.
Texten lyder:

Här [hvilar stoftet (e.d.)]
af

Per Torstenssons Enka
Maria Jonsdotter

från Öhna
Född d. 3 Mars 1767. Död  d. 9 Juli 1846

* * *
En fridens engel ropar: kom! och hjertat skall

ej vackla när döden  sakta vänder om den
bleka  lifvets  fackla. Så nöjd jag far
den  tysta färden.   Jag är så trött,

så  mätt på  verlden.
Ps. N:o 483

Något om Maria Jonsdotter från Öhna och hennes 
släkt

Maria (Maja) Jonsdotter levde större delen av sitt liv på den 
Öna Storegård i Tärby socken, där hon var född i mars 1767. 
Hennes farfar var Nils Andersson Forsberg, sockenskräddaren 
i Varnum och Tärby som vid sin död 1734 kunde titulera sig 
både skräddarmäster, nämndeman och riksdagsman, efter att 
ha företrätt bondeståndet för bl. a. Ås härad vid tre tillfällen 
(se Hill, Örjan, ”Kanske folket är fattigt”, s. 124). Nils Anders-
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son hade kommit som änkeman till Öna omkring 1715, där 
han gifte om sig med en dotter på gården, Elin Joensdotter 
(Marias farmor).

Marias make, Per Torstensson – som också nämns på kist-
plåten – var född i Skräddaregården i Tärby och 13 år äldre 
än hustrun. Efter giftermålet 1793 bodde de en tid i en av 
Tyskagårdarna, som Per för övrigt ägde, eller hade del i, ännu 
vid sin död. De av parets barn som överlevde barndomen, 
föddes samtliga i Tyskagården; ett tvillingpar som föddes se-
nare, i Öna Storegården, dog som spädbarn och i Tyskagården 
hade tre barn dött under tidiga levnadsår. Av Majas åtta födda 
barn levde blott tre till vuxen ålder.

År 1804 eller 1805 fl yttade familjen, i Majas fall tillbaka, till 
Öna. Det framgår i besiktningsinstrumentet vid Laga Skifte 
att mangårdsbyggnaden på gården är från just denna tid (om-
kring 1807), varför man kan förmoda att det var Per Tor-
stensson som lät bygga huset i samband med, eller strax efter, 
familjens infl yttning; det är samma bostadshus som står kvar 
än idag (2018) med postadress ”Ön 2”.

År 1813, när maken Per var 60 år gammal, uppges det i 
dödboken att han ”dränkt sig själv”, och Maja blev därmed 
ensam med de tre av barnen som var i livet: Greta 16, Ca-
tharina 13 och Andreas 9 år. Majas föräldrar, Jon och Gun-
nur, som bott på gården i Öna, hade gått bort bara några år 
dessförinnan.

Majas barn tycks ha varit duktiga och tagit till sig den un-
dervisning de fi ck; ”läser ovanligt väl” står det i husförhörs-
längden om fl ickorna, och Andreas läste till präst.

Sonen Andreas återfi nns senare (1829), under namnet An-
ders Lagerstrand, som en av Mårten Johan Landahls belackare, 
och motarbetade aktivt dennes väckelsepredikningar i Hoofs 
och Schartaus anda, som drog stora skaror åhörare. Andreas 
anklagades själv senare för fylleri och liderligt leverne och av-
sattes, om uppgiften stämmer, som präst; denna senare tragedi 
torde dock ha utspelat sig efter moderns död.

Dottern Catharina gifte sig med Per Andersson i Skrubbe 
(Farstorp Lillegården). En av deras söner läste liksom mor-
brodern till präst och titulerades kyrkoherde i Lekåsa, vid sin 
död 1911. Han hade liksom sina syskon (åtminstone bröder-
na) tagit namnet Lagerblom, vilket ju också påminner om 
morbroderns Lagerstrand.

Det blev dottern Greta som med sin make Per Andreasson 
tog över gården i Öna. Dessvärre  fann man Per ”död under 
ett lass” den 29 maj 1828, inte ens 33 år gammal. Det hade 
då bara gått ett halvår sedan parets äldsta dotter dog, knappt 
fyra år gammal. Greta blev därmed ensam med en liten son 
och med parets ofödda dotter i magen. Maja fi ck alltså se sin 
dotter hamna i en situation snarlik den hon själv befunnit sig 
i bara 15 år tidigare.

Några år senare dog även Gretas son; det enda överlevande 
barnet i familjen på Ön var då dottern som föddes efter fa-
derns död: Britta Persdotter som 1850, fyra år efter mormo-
dern Majas död, skulle komma att gifta sig med Carl An-
dersson, en dräng som arbetat på gården sedan mycket unga 
år, och som långt senare skulle komma att bli ordförande i 
slutskedet av det stora och ödesdigra sjösänkningsföretaget i 
bygden, men det är en annan historia.

Med all denna tragik i åtanke, kan man förstå att versen 
på Majas kistplåt var väl funnen. Nedan följer psalmen ”En 
Christen på sin Botsäng” i sin helhet, från vad som skall vara 
dess första publicering, Stockholmsposten 1818-10-31.

Andreas Jansson

10
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I vårt medlemsblad 2012:1 har Markus Hagberg en artikel 
betitlad Huvudbonad och handkläde – två bortlagda delar i den 
prästerliga dräkten. Om handklädet skriver han följande:

Det liturgiska ”handklädet” skall skiljas från det medeltida 
liturgiska plagget manipel, som från början var en torkduk, 
vilken från 1000-talet övergick till att bli en del av den 
liturgiska dräkten. Den utgjordes då av ett band, ofta i 
samma färg och utförande som stolan och mässhaken, vilket 
bars över vänster handled. Denna del av den prästerliga 
skruden föll bort i samband med reformationen, kanske 
av skälet att den inte fyllde någon som helst funktion.

En variant på denna manipel återkommer senare i det 
som har kommit att kallas det liturgiska handklädet, eller 
handlinet. Av vad man någotsånär kan veta, var detta 
ett vitt linnetyg, 50-60 cm i kvadrat, som prästen bar i 
sin ena hand. En del uppteckningar säger att det skulle 
lindas mellan fi ngrarna, andra att det endast hölls i, utan 
närmare beskrivning. Det fi nns belägg, bland annat från 
Georg Stiernhielm, att detta handkläde brukades redan 
under 1600-talet, det fi nns också avbildat i målningar 
från 1700-talet, men det är först från 1800-talet som det 
uppträder mer frekvent i text och avbildningar. Ett porträtt 
av Henric Schartau (d. 1825) visar hur denne i sin ena 

hand håller ett handkläde, vad som närmast ser ut att vara 
en mycket väl tilltagen näsduk – i övrigt bär han fotsid 
kaftan och kappa. I en senare avbildning, ett fotografi  taget 
under 1860-talet från Utby kyrka i Västergötland, ser man 
församlingens kyrkoherde bära detta handkläde. Det fi nns 
vidare exempel på präster, åtminstone i Växjö stift, som 
brukade handklädet ända in på 1940-talet.

Det tycks heller inte fi nns någon enhetlig tradition i 
fråga om när och hur handklädet bars. Ibland skedde det 
endast under altartjänsten, ibland endast på predikostolen, 
i andra fall under hela gudstjänsten. Likaså kunde det 
skifta, eventuellt stiftsvis, i vilken hand, höger eller vänster, 
prästen bar handklädet (i Lunds stift bars det, företrädesvis, 
i vänster hand, i Göteborg och Växjö stift, företrädesvis, 
i höger hand). Uppenbart fyllde denna tingest ingen 
som helst, vare sig praktisk eller liturgisk, funktion – den 
synpunkten har dock framförts, att duken ursprungligen 
skulle ha varit parfymerad, och använts som ett prästens 
skydd mot dålig lukt. Omvittnat är dock att prästerna 
menade att handklädet hörde till den prästerliga skruden i 
samma utsträckning som kappa och krage. 

Hilding Pleijel, på sin tid professor i kyrkohistoria 
i Lund, redovisar i en undersökning en mängd olika 
folkliga föreställningar kopplade till handklädet. Att ett 
sådant folkligt intresse ägnas detta plagg, där av måste man 
dra den slutsatsen, att det ur församlingsbornas synpunkt 
ansågs höra till den prästerliga skruden, och att det därtill 
utgjorde en väsentlig del. Dukens utseende, hur den 
bars, om den inte bars, allt har givits de mest fantasirika 
förklaringar, förmedlade till det kyrkohistoriska arkivet i 
Lund. Någon präst som inte bar den ansågs ha fått en 
kraftig reprimand av domkapitlet, någon annan som 
bar ett praktfullt exemplar ansågs i hög grad stå för den 
”rena” (vita) apostoliska läran. En annan präst antogs bära 
handklädet i egenskap av att vara frimurare – kanske det 
mest fantasifulla bidraget till folkloren.

När försvann handklädet i Skara stift? Enligt en notering i 
Cederbom/Fribergs Skara stifts herdaminne anges att den siste 
som brukade detta ”liturgiska” plagg var den siste ordinarie 
kyrkoherden i Kinne Kleva, Vindician Lindedal. Han var 
född i Vänersborg 1828 och prästvigdes 1857. 1865 blev 
han vice pastor i Kinne Kleva och efter femton år tillträdde 
han kyrkoherdetjänsten som han innehade till sin död 1911. 
Herdaminnet berättar:

Det sista handklädet i Skara stift

Högmässa i Utby gamla kyrka, troligen från 1860-talet. Kyrko-
herde Anders Röding bär det liturgiska handklädet. 

Vindician Lindedal
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I ämbetet liksom i allt annat sökte L. samvetsgrant 
fylla sina åligganden. Det var något starkt högtidligt, 
gammaldags värdigt i hans uppträdande. Oansenlig var 
han till det yttre men ceremoniös och väl ”skrudad” 
såg han imponerande ut från altare och predikstol – 
det långa, vita, nystrukna handklädet saknades aldrig, 
den siste förmodligen i Skara stift, som burit denna 
”fridsfana” vid ämbetsförrättningar. Predikan med rent, 
bibliskt innehåll hölls i deklamatorisk stil: stark patos, 
väldig stämma, vilken ännu i ålderdomen fyllde det stora 
templet, som merendels var glest besatt med åhörare. 
Genom sitt redbara, fl ärdfria vandel, genom sin urbana, 

En sommardag i juli 2018 besökte jag det nyöppnade Nord-
isk bibelmuseum i centrala Oslo. En stor del av museet består 
av utställningsmontrar vars innehåll i huvudsak kommer från 
bibelsamlaren Rune Arnhoff.

Mina kunskaper om religiös litteratur är överlag dålig så 
mycket var nytt för  mig men även för bibelkunniga bör mu-
seet vara givande. Hur många av er har t ex sett biblar skrivna 
på stenografi  eller blindskrift?

Andra mindre vanliga biblar, förutom äldre rariteter, är 
kanske miniatyrbiblar och illustrerade biblar, som blev upp-
märksammade med var sin monter.

Två montrar bestod enkom av svensktextade tryck av Bi-
beln och Nya Testamentet tryckta mellan 1539-1981. Där 
kan bl a Gustaf Wasas bibel och Carl XII:s fältbibel beskådas.

En del rolig och intressant statistik fanns att läsa. Som ex-
empel kan nämnas att i Norge, år 2017, var sex av de tio mest 
vanliga mansnamnen från Bibeln där Jakob och Lukas låg 
i topp. Vidare kan nämnas att en norsk Bibel består av ca 3 
miljoner bokstäver och att det i snitt tar ca 50 timmar att läsa 
den tyst medan det tar ca 80 timmar att läsa den högt.

Nordisk bibelmuseum har en museibutik. Där fångade en 
miniatyrmodell av Johann Gutenbergs tryckpress mitt intres-
se. Bland museets rariteter fi nns för övrigt en originalsida från 
en Gutenbergbibel.

Niklas Krantz

Rune Arnhoff i sitt hem med delar av sin samling

fridsamma väsen och sin hjälpsamhet övade L. stort 
infl ytande i församlingen, där han också var mycket 
avhållen.  

Nämnas kan att Lindedal redan som 16-åring fi ck biskopens 
venia concionandi och tjänstgjorde som aftonsångspredikant i 
Vänersborg en hel sommar. Han utgav också en kateketisk 
lärobok. 

Fotot av Lindedal är hämtat från Porträtt-Galleri över Skara 
stift 1897.
    Johnny Hagberg

Nordisk bibelmuseum

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 se-
kler. 
Boken och CD kostar 300 kr + frakt 50 kr och beställes 
genom Johnny Hagberg, jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se, 
0510-48 52 15

Stiftskollekt

Även i år har Skara stiftshistoriska sällskap beviljats en 
halv stiftskollekt. Den tas upp i Skara stifts kyrkor den 
16 september. Sällskapet tackar för den stora förmån 
som det är att få mottaga denna kollekt. Pengarna gör 
det möjligt att fortsatt ge ut värdefull litteratur som 
speglar församlingars historia både i dåtid och nutid. 
Samtliga teologie studeranden från Skara stift har också 
möjlighet till gratis medlemskap i sällskapet.

Styrelsen



Heraldik av Bengt Olof Kälde 
för Skara stift

Förra medlemsbladet innehöll en artikel kring biskop 
Sven Danells biskopsvapen. Det var i samband med dennes 
60-årsdag som Skara stifts ungdomsråd överlämnade en 
vapensköld som gåva. Teckningen var utförd av Hovmålaren 
Bengt Olof Kälde (1936-2014). Han var en världsbekant 
svensk heraldiker med högklassigt konstnärskap grundat på 
heraldisk forskning. 

I samband med teckningen av Danells vapen ger Kälde även 
förslag på sigill för Skara stifts ungdomsråd samt biskopssigill 
och biskopsring. 

I brev av den 23/8 1963 skriver Kälde till dåvarande 
stiftsadjunkten Paul-Ragnar Mellin.

Pax
Tack för Ditt brev av den 19 angående teckning av sigill för 
ungdomsrådet. Jag brukar ta 100: - för utförande av ett sigill, 
detsamma torde gälla ett event. biskopssigill. Jag skulle gärna 
vilja vara behjälplig vid utförandet.
Kanske kan man utnyttja skarastiftets medeltida vapensköld, som 
enligt avtryck från 1500-talets början (se montern i domkyrkan) 
är en kräkla och en palmkvist i kors: Detta vapen borde kunna 
tas upp i ett event. biskopssigill och gärna förenat med någon mer 
personlig bild för biskopen. Biskop Sillén förenade sitt stiftsvapen, 
Gudslammet, med det brinnande hjärtat som personligt emblem.
Jag kommer att vara i Sverige till början av juni, då jag åter far 
ner till München för utförande av glasuppgifter. Men ett sigill 
torde jag väl alltid få tid till att utföra.

   Med hjärtlig hälsning,
   Tuus Bengt Olof Kälde

Förslag till biskopssigill och ring tecknades den 25/8 1963 
och förslag till sigill för stiftsungdomsrådet den 28/8 1963. 
Borde inte det vackra förslaget till biskopsring för Skara stift 
aktualiseras och bli en verklighet?

    Johnny Hagberg

Den rikt illustrerade boken om den välkända textilkonstnä-
rinnan Agda Österberg (1891-1987) har utkommit i en ny 
upplaga. Agda som verkade på Tre Bäckar utanför Varnhem 
blev känd för sin kyrkligt textila produktion. Boken som om-
fattar 164 s. är inbunden i hårda pärmar. Boken kan beställas 
via email sven-olof.ask@skara.se eller via tfn 070-7426518. 
Pris 240:- + ev. porto.



19

Efter hela tretton års byggande stod Läckö slottskyrka klar år 
1668, även om det skulle dröja fram till 1675 innan kyrkan 
också hade en sakristia. Den 15 januari 1668 undertecknades 
ett kontrakt där orgelbyggaren Hans Horn från Göteborg 
lovade att bygga en orgel till Slottskyrkan som skulle stå 
färdig till midsommar. Det är tveksamt om orgeln hann bli 
klar till detta datum eftersom slutbetalningen skedde först 
i oktober 1669. Enligt kontraktet kostade orgeln 450 daler 
silvermynt och skulle ha åtta stämmor. Tyvärr framkommer 
det inte vilka stämmor som fanns i den ursprungliga orgeln. 
Inventariet från 1681 preciserar att orgeln hade 8 stämmor, 7 
av dessa var gjorda i bly och principalstämman ”af fi jnt engelsk 
tenn”. Snickare vid slottet Jakobsdal, nuvarande Ulriksdals 
slott, stod för arbetet med utsmyckningen av kyrkan vilket 
inkluderade byggandet av orgelfasaden. 1773 skriver A. 
Hülphers i Historisk afhandling om musik och instrumenter att 
det fanns en fågelsångsstämma i orgeln ”hwilket skall wura 
dit skaffadt ifrån Tyskland af Gref Mag. De la Gardie.” Den 
exotiska fågelsångsstämman i en orgel fungerar genom att två 
små pipor ställs upp och ner i vatten varpå ett visslande ljud 
uppstår som liknar ett fågelläte. 

Hans Horn var förutom orgelbyggare även gästgivare 
och drev ett värdshus i Göteborg som i folkmun kallades 
”Orgelen”. Han påbörjade byggandet av orgeln i Tyska kyrkan 
i Göteborg men avled troligtvis 1673. Enligt en samtida källa 
framgår att Hans Horns änka året därpå tvistade i rätten om 
denna orgels färdigställande.

Vid okänd tidpunkt fl yttades slottskyrkans orgel från 
Läckö. Orgelfasaden hittades senare i Ulriksdal slottskapell 
och återlämnades 1866 till Läckö slottskyrka. I en besiktning 
av gamla orgelverket som utfördes 1928 konstaterades att 
luftlådan, tre bälgar med en luftkanal och några sidostycken 
till orgelhuset från den ursprungliga orgeln fanns bevarade. 
Dessa orgeldelar står nu i ett av vindsrummen på slottet.

Vi hade för en tid sedan möjlighet att göra en besiktning 
av dessa och kunde då glädjande konstatera det bevarade 
materialets omfattning. Den befi ntliga väderlådan bekräftar 
informationen i inventariet från 1681 att orgeln hade 8 
stämmor. Det betyder att de befi ntliga stumma träpiporna 
som syns i fasaden har kommit till senare och att de tidigaste 

piporna var polerade i tenn och uppsatta i fasaden, antagligen 
i 4’ längd eftersom det inte fi nns utrymme för några längre 
pipor. Pipstockarna vittnar om att det fanns en trestämmig 
mixtur. Väderlådan är inte försedd med en pipstock som 
passar en tungstämma vilket gör att man kan dra slutsatsen att 
orgeln endast hade labialstämmor. 

Antalet kanceller i väderlådan visar att orgeln ursprungligen 
hade en så kallad kort oktav, det vill säga att klaviaturens 
omfång var C, D, E, F, G, A, B – c

3 
och att det inte fanns 

någon pedal. Från de bevarade delarna av vällbrädorna går 
det att utläsa var klaviaturen har funnits och dess ungefärliga 
mått. 

Luftsystemets delar är nästan kompletta och i bättre skick än 
de övriga delarna. På den bevarade luftkanalen fi nns även 
resterna av monteringen för fågelsången. Tillsammans med 
de bibehållna luftkanalerna kan man konstatera att de tre små 
kilbälgarna var placerade under orgelpallen. Handtagen på 
bälgarna tyder på att kalkanten, det vill säga orgeltramparen 
lyfte på bälgarna med händerna. Hur en person har klarat av 
att lyfta på bälgarna medan organisten har suttit direkt ovanför 
är ännu oklart, men en möjlig lösning är att kalkanten hade 
en liten kammare under orgelläktaren där han/hon kunde 
sitta eller stå och lyfta på bälgarna som då var placerade rakt 
ovanför. Intressant i detta sammanhang är följande citat som 
återfi nns i inventariet från 1681 där det beskrivs att det fanns 
något under orgeln: “Under Orgwärket en stoor hängande 
feston medh Gievant och fruchter, förgylt och försilfwerat”. 

I tidskriften Fornvännen från år 1929 framgår det att tack 
vare “Läcköföreningens frikostighet kommer emellertid 
redan innevarande år ett nytt orgelverk att insättas i kyrkan”.

  

Denna orgel byggdes av orgelbyggare Nordfors & Co från 
Lidköping. Stilistiskt har denna orgel ingenting med den 
ursprungliga fasaden att göra utan är inspirerad av sin egen 
tid, tidigt 1900-tal. 

Sommaren 2016 avslutades en genomgripande restaurering 
av slottskyrkan på Läckö slott som dock inte omfattade 
arbetet med orgeln. Att i vår egen tid rekonstruera orgeln 
från 1668 utifrån de bevarade originaldelarna är fullt möjligt 
och skulle tillföra Slottskyrkan och Läckö slott ett klingande 
perspektiv från en epok som alltför länge har varit stum. 

Karin och Karl Nelson

Orgeln i Läckö sl ottskyrka

Karl Nelson och den amerikanske orgelbyggaren John Brombaugh.
Foton: Robin Gullbrandsson



NYA MEDLEMMAR

Medlemsinformation
Årsavgiften är 100 kr. För ständigt medlemskap 
750 kr.
Sällskapets PlusGiro: 484 18 42-0
      Bankgiro: 5812-8166
      SWISH 123 303 59 46

BIC=NDEASESS
IBAN-nummer: 
SE94 9500 0099 6026 4841 8420

Alla ändringar vad gäller adress, titlar m.m skall 
meddelas registeransvarig Ulla Falk, Hattmakare-
gatan 10, 532 33 Skara
ulla.falk@svenskakyrkan.se

Skara Stiftshistoriska Sällskap

Hemsida: www.skarastiftshistoriska.nu

Stiftshistoriska sällskapets böcker kan beställas 
hos Johnny Hagberg, Tullportagatan 6 B 
532 30 Skara
Tel: 0510-48 52 15,  070-550 00 98
E-post: jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Styrelse
Ordf. Johnny Hagberg, Skara
Vice ordf. Lena Maria Olsson Floberg, Fristad
Sekr. Sten-Åke Engdahl, Lidköping
Kassaförvaltare Gunnar Wilsson, Skara 
Markus Hagberg, Skara
Helena Långström Schön, Skara
Stellan Wihlstrand, Hjo
Robin Gullbrandsson, Trevattna
Karin Nelson, Lovene

Redaktör för medlemsbladet:
Johnny Hagberg.

ISSN: 1103-3959
Tryck: Solveigs Tryckeri, Skara

B
Avsändare:
Skara Stiftshistoriska Sällskap
c/o Ulla Falk, Hattmakaregatan 10, 532 33 Skara

Nils Drejholt, Vinninga
Anita Eldblad,    Björklinge
Per Hägglund,    Södertälje
Svante Strandberg,  Uppsala
Olof Svanberg,  Sollentuna
Anna Nykvist, Thorsson,   Järpås
Oscar  Wessman,    Skara
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