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En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan 
Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över 
Krigsfolket i Wästergötland … 

Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som 
superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 
1645. Det hade då gått ett år sedan översten, landshövdingen 
och kommendanten H. Johan Hindrickson Rytter avlidit i 
Göteborg den 18 januari ”om Morgonen emellan 5 och 6. 
Åhr 1644” och han fördes den 25 januari till sitt uppförda 
gravrum vid Levene kyrka för att där vila till uppståndelsens 
dag. 

Det Rytterska gravkoret hade byggts kort före ägarens död 
1644. Det var ett av åtminstone ett tjugotal adliga gravkor 
som uppfördes invid kyrkor i Skaraborg.  

Gravrummet fi ck vara kvar till 1887, då det revs. Platsen 
för gravkoret iordningställdes 1937 genom Skaraborgs 
regementes försorg. På den stora porträttgravstenen i grå 
kalksten, återfi nns makarna Rytter avbildade tillsammans 
med sina fem barn. 

För Andreas Prytz (1590-1655) var denna begravnings-
predikan en av många som han författade. Han var vid denna 
tid superintendent i Göteborg där han 1629 blev kyrkoherde 
och stiftets andre superintendent. Prytz blev 1647 utsedd till 
biskop i Linköpings stift. Han avled i Norrköping den 7 april 
1655, och är begravd i Linköpings domkyrkas kor. 

Målningen av Johan Hindrickson Rytter återfi nns i Levene 
kyrka.

Johan Hindrickson Rytter
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På Kristi himmelsfärdsdag den 30 maj i år hålls ett jubileum 
i Ryda kyrka. Det är då 200 år sedan Carl Johan Smedbergs 
födelse. Bakom jubiléet står Ryda hembygdsförening, 
Varabygdens församling och Skara stiftshistoriska sällskap. Det 
blir gudstjänst, minnesord och kaffesamkväm i Amandas hus. 
Flera Smedbergssläktingar från USA kommer att närvara vid 
högtiden som startar klockan 14.00.   

Smedberg - den blinde som förmedlade ljuset
Smedberg föddes i Norra Vånga den 29 maj 1819. Genom 
major L. Gyllenhaal på St. Höbergs egendom i Vånga kunde 
han komma till Skara skola 1832. Denne hjälpte honom också 
till Uppsala Universitet för att läsa till präst. Vid 23 års ålder 
1842 prästvigdes Smedberg och fi ck sitt första missiv till Väne 
Åsaka. Den första ordinarie tjänsten blev i Ryda pastorat 
1854. Han inträdespredikade Kristi himmelsfärdsdag 1856. 
Samma dag 40 år senare, den 14 maj 1896, lämnade han detta 
jordeliv. Smedberg räknas som den siste av västgötaväckelsens 
förgrundsgestalter.

1863 gifte sig Smedberg med Anne-Sofi e Mannerfelt. De 
fi ck åtta barn varav två blev präster, Josua och Sigfrid.

Döv och nästan blind
Under stora delar av sitt liv drogs Smedberg med olika 
sjukdomar som satte ner hans hälsa och förhindrade honom 
att fullt ut sköta sin tjänst. Med tiden blev han döv och nästan 
helt blind. Meddelanden fi ck skrivas i hans hand. Ett snöre 
var uppspänt mellan altare och predikstol så han kunde ta sig 
fram. Bibeltexterna kunde han utantill och predikningarna 
memorerades in.

Mot slutet av sitt liv fi ck han genom en operation 
synförmågan igen på sitt ena öga. Nu kunde han på nytt läsa 
sin Bibel och utföra en del av sin prästtjänst på vanligt sätt. 

På grund av sin dövhet hade han fått ett alldeles speciellt 
tonfall då han predikade. Rösten var hög och entonig. Men 
även en sådan predikostil kan bli en förebild för andra. 
Riksprosten Adolf Kloo som växte upp i Ryda hade tagit 
lärdom av Smedberg och predikade på ett liknande sätt - med 
hög röst och entonig stämma! Han har i en av sina böcker 

berättat om Smedbergs predikan: ”efter en halvtimme hade 
han genomforskat hjärtats alla skrymslen och lagt dem blotta 
och uppenbara under domen. Själen kved sig och kände sig 
sannerligen evig fördömelse värd. Men då begynte Smedberg 
med evangelium, och den stackars själen fi ck leva. Med 
stilla fröjd över syndaförlåtelsens gåva och nådens rikedom 
vandrade skarorna hem att möta ’söcknaveckans’  kallelsekrav”.   

Präst i Ryda under 40 år
När kyrkoherdebefattningen blev ledig uppmanades 
Smedberg av församlingsbor att söka. Detta är märkligt då 
hans handikapp inte var okända för någon. Ändå ville man att 
just han skulle bli herde i Ryda vilket han själv var tveksam 
till. Smedberg sökte och blev kyrkoherde 1882. Trots sina 
handikapp kom han att betyda mycket för pastoratet under 
sin 40-åriga prästtjänst. En påverkan som kunde skönjas i 
församlingen långt in på 1900-talet. 

Det var genom förkunnelsen och själavården som han vann 
sina församlingsbors hjärtan. Men inte endast dessa. Från 
många orter kom människor för att lyssna till den originelle 
predikanten. Predikningarna var annorlunda. Ämnen och 
delar var så fyndiga att människor kom ihåg dem långt efteråt. 
Utan tvekan kan det sägas att Smedberg var en av de mest 
originella prästerna i stiftet vad gällde predikans utformning. 
Hans samlade predikningar utgör 2 700 trycksidor, till detta 
kommer hans ”Andliga sånger”.

Nykterhet och hednamission
Nykterheten och ”hednamissionen” låg honom varmt om 
hjärtat. Enligt folktraditionen predikade Smedberg bort 
krogarna i pastoratet. När några tänkte bilda ett aktiebolag 
för brännvinsförsäljning i Vara förkunnade Smedberg: 
”Kejsar Nero lät gripa de kristna och sätta dem i tjärtunnor, 
som sedan antändes. På det sättet fi ngo de tjäna som bloss 
vid de glada tillställningarna i de kejserliga trädgårdarna. I 
våra dagar har själafi enden vida brännbarare ämnen till hands 
för insmörjande äfven af kristna som så göras antändbara 
för en till innersta lifvet gående förbränning. Bland de 
kraftigaste vapnen i sin arsenal torde människornas ovän 
räkna eldvattnet. Drinkarens väg leder ofta till ett av de tre 
målen: fattighuset, fängelset eller dårhuset. Som gången är 
stapplande, ja, ragglande, kan icke med visshet beräknas, i 
hvilket han hamnar.” 

Smedberg hade en iver i att vinna själarna - ”bärga dem för 
himmelriket”. Själv hade han genomgått en andlig kris som 
resulterade i att han kom till allvarlig insikt om sin själ. Denna 
händelse låg inte före hans prästvigning utan efter. Han skulle, 
enligt J.A. Eklund, ha varit präst i sju år innan han blev präst 
på riktigt.  

Vad kan då ha påverkat Smedberg i hans sätt att förkunna? 
Som för många av de som stod i spetsen för ”den kyrkliga 
väckelsen” i Skara stift, var det Henric Schartaus skrifter 
som var grunden i förkunnelsen och denna påverkan från 
Schartau är påtagligt hos Smedberg.

Schartau hade i Sverige förespråkat den tyske prästen 
Magnus Fredrik Roos skrifter. De spreds genom Schartaus 
lärjungar i första generationen, sedan av andra som stod i 
samma väckelsefåra. På samma sätt var det med Scrivers och 
Arndts skrifter. Prästerna tog hem dem, förespråkade dem 
och sålde dem i församlingarna. Än idag kan man på vindar 
och i bokhyllor se var den kyrkliga väckelsen gått fram.

200 års sedan C. J. Smedbergs födelse!
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Markus Hagberg

BILDER AV TRON 

Trosbekännelserna kommenterade 
och speglade i kyrkorna på Kinnekulle

C.O. Friberg skriver i Skara Stifts Herdaminne följande om 
Smedberg: ”En så välsignelserik prästerlig gärning, som S. 
utfört, har väl ingen samtida inom Skara stift att uppvisa. Själv 
ansåg han sig dock ingenting märkvärdigt hava gjort. Han 
föreskrev på sin dödsbädd, att intet beröm fi nge uttalas över 
honom vid begravningen.

S. var begåvad med genomträngande skarpt förstånd. De 
klara, fyndiga predikodispositionerna förråda det, t.ex. över 
ämnet Tiden: kommer som nådatid, användes som syndatid, 
slutar som domstid. Han hade livlig fantasi med träffsäker 
skildringsförmåga, psykologisk skarpblick, djup livserfarenhet. 
Han var fostrad och närd av bibelordet, vars bildspråk han 
fullständigt behärskade, eller rättare han behärskades själv av 
den heliga skrift, ur vars djup han hämtade nytt och gammalt 
och framställde det enkelt och gripbart med omedelbar 
tillämpning, så att det ristade sig in i åhörarnas hjärtan. Alla, 
som kommo i beröring med honom, togo djupa intryck av 
hans personlighet. Många ämbetsbröder uppsökte honom för 
att lyssna och lära.”

Om Smedbergs personlighet fortsätter Friberg: ”Till lynnet 
var han nog häftig och knagglig - man undrar ej därpå - 
envishet låg i hans natur. Sina fel bekämpade han, sina bördor 
bar han som en man. Det bidrog väl också att göra S. beundrad 
och vördad. Som kristlig karaktär åtnjöt han obegränsat 
förtroende. Man yttrade om honom i jämförelse med andra: ’ 
Smedberg är allt vägga ändå’, den fastaste, mente man.”

Många präster från Ryda
Ett påtagligt tecken på den andliga miljö som Ryda pastorat 
utgjorde under lång tid, kan utläsas i antal präster som utgått 
från pastoratet. De är många. Den som hamnade högst upp i 
den kyrkliga hierarkin var Johan Alfred Eklund. Han var född 
1863 och än idag fi nns hans födelsehem bevarat. 1909 skrev 
han psalmen ”Fädernas kyrka” och den kyrka som han hade 
i tankarna var just Ryda. Dit hade han fått gå till gudstjänst 
med sina föräldrar. Här hade han fått lyssna till Smedberg. Ju 
äldre Eklund blev desto mer lik kom han att bli honom i sin 
förkunnelse. Då han en gång predikade i Ryda kyrka, sa en av 
kyrkbesökarna; ”Nu har Smedberg kommit tillbaka”.

    Johnny Hagberg

Ryda kyrka

Kristen tro kan gestaltas och förmedlas på många olika sätt. 
Under lång tid var det normala att de fl esta människor inte 
kunde läsa eller skriva. Då blev bilder, föremål, riter och det 
talade ordet så mycket viktigare. 

I vissa tider betraktades de medeltida takmålningarna och 
de gamla föremålen som rester av något förlegat, ja till och 
med som störande inslag i gudstjänstrummet. Målningar kal-
kades över och föremål rensades bort.

Idag är vi glada och tacksamma för det gamla, och vi vill 
vårda och bevara så mycket som möjligt. I detta behöver vi 
bli bättre på att se och ta till oss vad kyrkorna och de gamla 
föremålen berättar för oss om – de är inte bara konstföremål, 
utan de vill på olika sätt förmedla den kristna tron, ja de är 
bilder av tron.

Denna bok utlägger två av kyrkans trosbekännelser, den 
apostoliska och den nicenska, från 100-talet respektive 
300-talet. Illustrationerna är hämtade från kyrkor på Kinne-
kulle, och syftet är just att dessa kyrkor och föremål ska få 
belysa trosbekännelsernas ord och bli bilder av tron.

Boken omfattar 128 s., med hård pärm och är rikt illustre-
rad. Markus Hagberg har författat texterna och Helena Lång-
ström Schön har redigerat innehållet. Biskop Åke Bonnier 
har skrivit ett förord. 

Boksläpp lördag 4 maj kl 14.00 i Västerplana kyrka. En stund 
före och efter boksläppet sker guidningar i kyrkan.
Pris 175 kr

Bilder av tron
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Kraków kom under slutet av 1970-talet att bli en av de 
mest omskrivna städerna i världen. Den 18 oktober 1978 
valdes den karismatiske ärkebiskopen av Kraków kardinal 
Karol Wojty ła till påve. Han skulle komma att bli en av den 
katolska kyrkans största ledare genom tiderna med tillnamnet 
den store. Något år tidigare hade vi i Falköping tack vare 
en patient på Falbygdens sjukhus, Kazimierz Wichłacz (Lars-
Oscar Pard), fått kontakt med studentförsamlingen i staden 
som hade sitt centrum i S:t Annakyrkan, där Franciszek 
Płonka var studentpräst. Så småningom kom vi att ha ett 
ganska livligt utbyte under åttio- och början på nittiotalet.

Vi besökte 1977 församlingen i Kraków med en 
ungdomsgrupp och deltog även i den stora mässan den 3 maj 
i Częstochowa, där Polens primas kardinal Stefan Wyszyński 
predikade och kardinal Wojtyła celebrerade. Vid detta tillfälle 
fi rar man Maria som Polens drottning, sedan den dag då man 
i katedralen i Lwów den 1 april 1656 tackade henne för att 
hon räddat klostret Jasna Góra från den svenska belägringen 
något år tidigare.

På sommaren fi ck vi sedan besök att ett par unga studenter 
från Kraków, som skulle arbeta i Sverige. Påven Paulus VI 
hade just dött och en ny påve skulle väljas. Jag frågade dem 
om de trodde att deras ärkebiskop skulle bli hans efterträdare. 
De svarade att de inte trodde det, men att de inte kunde tänka 
sig något bättre. Föga anade jag då att det efter några månader 
skulle bli verklighet, när den nyvalde påven dog efter bara en 
månad i ämbetet.

Kyrkoherde i S:t Anna var under ett antal år hjälpbiskopen 
Jan Pietraszko. Han har blivit en legend inte minst tack vare 
sina utomordentligt djuplodande predikningar och genom 
sin verksamhet som själasörjare för studenter och akademiker 
under kommunisttiden. Jag minns den betydelse han hade 
för dem som tillhörde den ideologiska ledningen inom 
fackföreningsrörelsen Solidaritet. Jag bevittnade själv hur han 
mötte professor Jósef Tischner, författaren till Solidaritetens etik 
(1981) under ett kritiskt skede strax efter det att krigstillstånd 
hade införts i Polen och Tischner tagits in på förhör. Jag fi ck 
berätta för Tischners österrikiska förläggare att det stod väl 
till med honom.

Pietraszko var fullständigt immun mot alla de försök 

som säkerhetstjänsten gjorde för att komma åt honom. Det 
fanns inget att anklaga honom för men samtidigt inget som 
gjorde att han på något sätt gav efter för påtryckningar. När 
Pietraszko drabbades av sjukdom kunde vi hjälpa honom 
med mediciner. Vid sin död åtnjöt han helgonrykte. 1994 
öppnades i Kraków den process som ska leda fram till att han 
saligförklaras. Den 23 december 2018 togs ytterligare ett steg 
på den vägen, när påven Franciskus promulgerade beslutet 
om att räkna Pietraszko till dem som visat heroiska dygder. 
Jag hyser knappast några betänkligheter att han en dag också 
kommer att helgonförklaras.

Efter Johannes Paulus II:s första besök i sitt hemland 1979 
växte det polska  folkets protester mot den kommunistiska 
regimen. Året därpå började arbetarna på varvet i Gdansk 
strejka och fackföreningsrörelsen Solidaritet bildades. Det 
blev inledningen till en svår tid med kamp och umbäranden. 
Men det var mycket tack vare kyrkan som man lyckades på 
ett trots allt fredligt sätt ta sig  igenom att vinna frihet.

När general Wojciech Jaruzelski införde krigstillstånd i 
Polen den 13 december 1981, för att som han själv sa undvika 
en sovjetisk intervention, började livsmedlen på allvar tryta i 
affärerna som ofta gapade tomma. Den svenska Polenhjälpen 
tog fart och engagerade människor i hela vårt land och 
hjälpsändningar nådde landet från norr till söder i Sverige.

I september 1981 gästades vi av Franciszek Płonka som 
visserligen imponerades av våra rikedomar men samtidigt gav 
oss en uppmaning: «Mitt i all rikedom gäller det att behålla 
den fattigdom som evangeliet så energiskt prisar. Det vi äger 
får inte stå i vägen för Gud. Gör det det, så måste vi skjuta det 
åt sidan. Våra tillgångar skall vi använda, i varandras tjänst. Vi
får inte för egen del bara konsumera, det Gud har gett oss.»

Det gjorde att vi beslöt att försöka hjälpa studentfamiljerna 
i Kraków som hade det särskilt besvärligt. Vårt bidrag från 
Falköping var naturligtvis i det stora sammanhanget ganska 
marginellt, men vi råkade ha en av de mest centrala platserna 
i fokus, vilket gjorde att vi kom nära det som höll på att 
hända.

Vi inledde så en serie hjälpsändningar. Den första ägde rum 
i november 1981 och vi höll på till 1987. Vi samarbetade 
med bland annat Erikshjälpen, men framför allt med den 

Falköping – Kraków

Mariakyrkan i Kraków



5

entusiastiska pingstvännen Bror Hansson (död 2008) i Lund, 
som ägnade hela sitt pensionärsliv åt att ge hjälp och stöd till 
Krakóws invånare. Efter sin pensionering arbetade Bror 1976 
som vaktmästare på en nation i Lund. Han träffade då Zofi a 
Gałuszka-Żelazny, apotekare från Kraków, som arbetade där 
som städerska. Så inleddes det samarbete som skulle vara i 
över trettio år och komma många behövande i Polen till 
hjälp. Med sitt yviga, vita skägg var det naturligt att han blev 
kallad stadens jultomte. Han kom att på olika sätt hedras för 
sina insatser. Han blev hedersmedborgare i staden och fi ck 
en fi lantropisk stiftelse och ett centralt beläget torg uppkallat 
efter sig.

Tack vare den kontakt vi etablerade, kom Zofi a också att ta 
emot många grupper av inte minst ungdomar från olika delar 
av Sverige, kanske framför allt från Skara stift. Långt över åttio 
år fortsätter Zofi a idag med hjälparbetet som hon menar gör 
hennes liv meningsfullt. Hon har liksom Bror blivit mycket 
uppskattad och fått fl era utmärkelser för sin verksamhet.

Vi lärde också känna några av Johannes Paulus närmaste 
vänner i Kraków, bland annat läkaren Jerzy Birczyński och 
hans fru, som bodde alldeles intill Mariakyrkan.  

Några av oss fi ck förmånen att vara med om den oerhört 
välbesökta mässan som den polska påven höll på Błonia 
Krakowskie vid sitt andra besök i staden den 22 juni 1983. Ett 
par miljoner människor hade samlats en het och solig söndag 
bevakade av regimens helikoptrar. Folkmassorna skanderade 
”Zostaj z nami” (stanna hos oss). Påven saligförklarade två 
av sina landsmän Rafał Kalinowski och Albert Chmielowski 
(efter några år kanoniserade). När eukaristin fi rades och Kristi 
kropp delades ut var det så nära himlen man kunde komma i 
ett jordiskt sammanhang.

Men hjälparbetet fortsatte och vi kunde några månader 
senare bland annat leverera en dator av märket Hewlett and 
Packard till sjukhuset i Zabrze, där vår allra första kontakt 
i Kraków Michal Waligórski, så småningom professor i 
kärnfysik, arbetade. Det fi ck ganska stor uppmärksamhet att 
vi också kunde satsa på sådant som gav hjälp åt den mera 
avancerade sjukvården.

Den svenska insatsen i Polen avrundades genom att 
svenska biskopar inbjöds av den katolska kyrkan där. Det är 

uppenbart att den svenska hjälpen sågs som ett uttryck för 
kristen omtanke och kärlek. Vid ett tidigare besök i Sverige 
hade kardinal Jósef Glemp, Polens primas, kunnat konstatera 
att kyrkligheten i Sverige inte på långa vägar stod i paritet 
med den som han var van vid från Polen. Men han framhöll 
samtidigt att den hjälp som Polen fått från Sverige var ett 
uttryck för det genomslag som kristen tro i praktiken fått 
i vårt land, den kristna tron formad genom kärlek. Det 
handlade för hans skull nog inte bara om en artighetsfras.

Strax efteråt, i maj 1991, fi ck jag, tack vare biskop Lars-Göran 
Lönnermark, tillfälle att delta i en samling, på den svenska 
ambassaden i Warszawa anordnad av den kontroversiella 
ambassadören Jean-Christophe Öberg, som gärna ville lägga 
sig i den interna politiska debatten i landet. 

Jean-Christophe hade bjudit in arbetsmarknads- och social-
ministern Michaŀ Boni, talmännen i senaten och sejmen, 
en del av den diplomatiska kåren (11 ambassadörer) samt 
teologen, numera biskopen, Piotr Jarecki från den romersk-
katolska kyrkan och en del andra. Ämnet för colloquiet 
var ”The Church, Social Justice and the Polish Reality”. 
Avsikten från Jean-Christophe var bland annat att bidra till 
diskussionen om abortlagstiftningen i Polen. Det var inte 
första gången han sökte lägga sig i de interna affärerna i ett 
land där han var ambassadör. 

Huvudföredraget hölls av Piotr Jarecki senare hjälpbiskop 
i Warszawa. Det utlöste en livlig diskussion. Efteråt sa han 
till mig att han fi ck föra en hårdnackad försvarsstrid under 
lunchen men att han så småningom nådde fram till ett verkligt 
meningsutbyte med sina bordsgrannar.  Själv fi ck jag hålla 
det sista anförandet och sammanfatta hela colloquiet. Jag 
försökte säga att kyrkan i Polen så småningom kommer att få 
uppleva något av den sekularisering som kyrkan i Västeuropa 
har att kämpa med. Min huvudtes var litet tillspetsat att 
kyrkor kommer och går men att Gud består.

Efteråt kom en yngre man fram till mig och sa:” Är det så här 
den evangeliska kyrkan tänker, så skulle jag kunna konvertera 
idag.”  Jag kände mig en smula generad, eftersom det inte hade 
varit min mening att markera något större avstånd till den 
katolska kyrkan. Den unge mannen, Alexander Kwaśniewski, 
skulle så småningom bli Polens president under två perioder 
(1995–2005). Han var då ordförande i det socialdemokratiska 
partiet.

Piotr Jareckis namn dök oväntat upp i ett annat sammanhang. 
Jag satt i slutet av 2012 på ett fl yg från Stockholm till Warszawa 
och läste den polska dagstidningen Gazeta Wyborcza. Där 
fanns en artikel om en biskop som med 2,5 promille i kroppen 
krockat med en lyktstolpe. Det visade sig vara just Piotr Jarecki 
som tvingades medge att han skulle bli tvungen att söka vård. 
Han förfl yttades sedan till ett kloster i södra Polen och en ny 
hjälpbiskop tog hans plats. Idag är Piotr Jarecki tillbaka på 
sin gamla plats som hjälpbiskop åt kardinal Kazimierz Nycz, 
Warszawas ärkebiskop, efter en lyckad rehabilitering.

Idag lider inte Polen längre av livsmedelsbrist och inte 
av den brist på demokrati som man upplevde under den 
kommunistiska diktaturen. I det avseende har landet liksom 
biskop Jarecki rehabiliterats. Men den utveckling som jag 
nämnde i min avslutning vid kollokviet i Warszawa har 
kyrkan i Polen inte undgått. Mer än tidigare är Polen en 
splittrad nation.

Kyrkan som en gång var en självklarhet har börjat ifrågasättas 
och det gäller att hitta en framkomlig väg. Men där har vi 
från Sverige knappast något att bidra med.

Karl-Erik Tysk

Ungdomar hjälper
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Norra Kedums kyrkogård 
anno 1915

Norra Kedums kyrkogård år 1915 är sinnebilden för en kållands-
kyrkogård före den moderna kyrkogårdsskötseln, en ängsmark med 
kalkstenskors på hemmanens gravplatser. Foto: Anders Roland, 
Västergötlands museum. 

År 1915 var den unge arkitekten Anders Roland på resande 
fot i sina gamla hemtrakter på Kålland för att dokumentera 
bygdens kyrkor. Detta gjorde han på uppdrag av de båda 
pionjärerna i svensk arkitekturhistoria, Sigurd Curman och 
Johnny Roosval. Dokumentationerna skulle bli underlag för 
publikationer inom det stort upplagda bokverket ”Sveriges 
kyrkor. Ett konsthistoriskt inventarium”, ett på riksnivå än 
idag oavslutat jätteprojekt som sedan länge ligger mer eller 
mindre på is. Men Kållands härads samtliga kyrkor blev 
publicerade i början av 1920-talet.  

Detta fotografi  av sydvästra delen av Norra Kedums 
kyrkogård är på många sätt sinnebilden av hur den västgötska 
landsbygdskyrkogården såg ut ett gott stycke in på 1900-talet. 

Före efterkrigstidens maskinella kyrkogårdsskötsel så var 
kyrkogården en Guds äng. Detta hade också sina prosaiska 
orsaker. Kyrkogården var inte bara begravningsplats, det var 
också en nyttoyta. Höet bärgades och tillföll klockaren som 
löneförmån eller auktionerades ut, det känner vi till från 
sockenstämmoprotokollen redan på 1700-talet och så var det 
ännu vid förra sekelskiftet. Vad som är speciellt i detta fall är de 
många handhuggna gravvårdarna av kalksten från 1600- och 
1700-talen, fl ertalet med korsform. I övriga Västergötland 
var det ovanligt att allmogen kunde kosta på sig stenvårdar 
på sina gravplatser. Men närheten till Kinnekulles lättbrutna 
och lättbearbetade sten gjorde att bönderna i bygden kunde 
beställa gravvårdar i beständigt material. De karaktäristiska 
korsen placerades i endera hörnet av den gravyta som 
respektive gård fi ck disponera, ofta kallat grifteplan.

Kyrkogården var alltså indelad efter hemman. Detta ägde på 
de fl esta håll bestånd långt in på 1800-talet innan man gick 
över till begravning ”i linea”. På gravkorsen är initialerna på 
de gravlagda inhuggna. Vad som är unikt i Norra Kedum är 
att korsen sedan har fått stå kvar på sina ursprungliga platser 
och därmed än idag berättar om en sedan länge svunnen tids 
kyrkogårdsstruktur och gravtraditioner.  

Robin Gullbrandsson

Göteborgs stifts herdaminne

Det fjärde bandet av Göteborgs stifts herdaminne har 
utkommit och det behandlar Orust och Tjörn, Vikornes södra 
och norra kontrakt. Bandet är på hela 706 s. och har samma 
typografi ska och redigeringsmässiga utformning som band 
I-III. Ett stort antal biografi er är försedda med tillhörande 
porträtt. Trots att boken är omfångsrik är det svårt att hålla sig 
från att läsa från pärm till pärm! 

Utgivaren Anders Jarlert skriver i inledningsorden att ”I 
norra Bohuslän möter kontrasterna inom prästerskapet: efter 
18 präster fi nns det utgivna predikosamlingar, 17 präster har 
varit suspenderade, varav tre på livstid. Den schartauanska 
väckelsens mest markanta gestalter återfi nns här, liksom 
fl era betydande riksdagspräster. Emilie Flygare-Carlén och 
fl era andra författare har skönlitterärt utvecklat fl era prästers 
biografi er”.

    Johnny Hagberg

• ”Gilla oss på Facebook – 155 gör det redan och kan  
 ta del av inbjudningar, fi lmklipp och erbjudanden”
• ”Beställ boken i webbshopen – alltid öppet, välj  
 bland nära 100 titlar, böckerna presenteras med 
 beskrivningar”
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Vårt systersällskap i Karlstad har utgivit två böcker i sin 
skriftserie; Lennart Nilsson, Prästgårdar i Karlstads stift – en 
svunnen epok (125 s.) och Maud Forsberg, Biskopsgården i 
Karlstad (116 s.).

Prästgårdsboken är ett faksimil av ett fotoalbum, en 
hyllningsskrift till biskop J. A. Eklund vid dennes 70-årsdag 
1933. Foton fi nns av de 132 prästgårdar som då fanns i stiftet 
och utgivaren har försett varje foto med kommentar. I förordet 
lyfter nuvarande biskopen Sören Dalevi fram prästgårdarnas 
viktiga betydelse i det svenska samhället. Och visst har 
han rätt i detta. Men det är numera en svunnen epok. Av 
prästgårdarna fi nns idag (2018) bara 11 kvar (enligt Kyrkans 
Tidning 5/2019). Gör man en jämförelse med Skara stift har 
enligt samma artikel 87 % av stiftets prästgårdar försvunnit 
och idag fi nns 10 kvar i församlingarnas ägo! Det är bara 
en tidsfråga innan resterande försvinner. Kultur, historia och 
ekonomi går sällan ihop. 

Biskopshuset i Karlstad klarade branden 1865. Om det 
berodde på de skyddande almarna på södergaveln eller en 
svärjande och släckande biskop (Anton Niklas Sundberg) 
är inte klarlagt. Det är en vacker bok som presenterar ett 
vackert hus. Nuvarande biskopsgården stod klar i början av 
1780-talet. Från den första husesynen fi nns det protokoll från 
1790. Då hade huset 27 rum. Vid en annan husesyn 1829 
befanns huset vara i miserabelt skick. 1830 var det därför en 
stor renovering och slutsumman blev 7 503 riksdaler som i 
dagens penningvärde är kring en miljon kronor. 

Tomten för biskopsgården inköptes redan 1657 som bostad 
åt superintendenten. Redan 1581 hade Karlstads nybildade 
stift fått sin förste superintendent då delar av det gamla 
Skara stift avsöndrades. Den förste stiftschefen hämtades från 
Mariestad där han då var kyrkoherde.

Bokens omslag är Magnus Isaeus vackra akvarellmålning 
från 1865, föreställande biskopsgården med omgivningar 
alldeles efter branden då stora delar av Karlstad lades i ruiner. 

   Johnny Hagberg

Bokdag på Hemgården i Borås den 23 mars

Välkommen till bokdag på Hemgården i Borås 23 mars kl. 8-16

Sällskapet medverkar med bokförsäljning

Vill du vara med i montern? Ev. förfrågningar kan göras till Lena Maria Olsson Floberg 0706-50 56 21

Prästgårdar och biskopsgård i böcker från Karlstads stiftshistoriska 
sällskap
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I samband med en inventariegenomgång i Friels kyrka note-
rades fl era medeltida träskulpturer som ursprungligen ska ha 
suttit i ett altarskåp. En av dessa statyer föreställer Gud Fader i 
form av en äldre man med långt skägg (bild 1). Statyn saknar 
händer, men det är uppenbart att fi guren har hållit i någon-
ting. När jag såg statyn tänkte jag att det kanske skulle kunna 
vara en del av en så kallad nådastol. Vad är då det?

De fl esta har hört talas om en domstol – det är den plats 
vid vilken man, i händelse av brott, döms, dvs. den stol va-
rifrån domen avkunnas. Nådastolen är domstolens motsats: 
bokstavligen den stol varifrån någon benådas.

Nådastolen har sitt ursprung i Gamla testamentet och i 
Jerusalems tempel. Ordet nådastol kommer från hebreiskans 
kappórät, som betyder övertäcka, skyla, förlåta, försona.

I det allra heligaste i templet förvarades arken med förbunds-
tavlorna. Nådastolen var, enligt Svenskt Bibliskt Uppslagsverk 
(1963), en guldplatta som lades ovanpå arken och som kopp-
lades samman med Guds uppenbarelse i det allra heligaste 
– det var ju bland annat där som profeten Jesaja menade sig 
se Gud sittande på en tron omgiven av serafer (Jes 6). Nådas-
tolen var så att säga Guds tron.

Nådastolen spelade en central roll i försoningsdagens riter 
och fi rande, där poängen var att folkets synder togs bort, ja 
bokstavligen talat ströks bort. 

Nådastolen har så långt med nåd, försoning och förlåtelse att 
göra, där Gud är den som förlåter och människan den som 
blir förlåten. I den kristna kontexten är försoningen kopplad 
till Jesu död och uppståndelse. Detta enda offer fullkomnar 
alla föregående offer, ja hela tempelkulten syftade enligt kris-
ten förståelse fram mot sin fullkomning i Kristus.

Detta, Kristus som försonare, liksom det kristna Gudsbe-
greppet – en Gud i tre personer, Fader, Son och Ande – blir 
avgörande för hur nådastolen förstås och gestaltas i kristen 
konst. På bilden från Floda kyrka (bild 2) sitter Fadern på 
nådastolen och håller fram Sonen som själva försoningsoffret. 
Enligt kristen teologi är ju Gud både subjekt och objekt, ut-
förare och mottagare, i och för försoningshandlingen. Ovan-
för Kristus återfi nns den helige Ande i gestalten av en duva. 

Statyn av Gud Fader från Friel är som synes både skadad 
och inkomplett. Om det är en del av en nådastol, vilket synes 
sannolikt, saknas själva krucifi xet med Kristus. En komplett 
nådastol från svensk medeltid fi nns i Nöttja kyrka (Ljungby 
kommun).

I samband med den ovan nämnda inventariegenomgången 
noterade jag att det i Friels kyrkas sakristia hänger ett med-
eltida krucifi x (bild 3). I förhållande till statyn av Gud Fader 
passar krucifi xet utmärkt, och mycket talar för att dessa båda 
delar ursprungligen har  hört samman i en nådastol. 

Kanske kan saken undersökas vidare, och kanske kan de 
båda delarna i en framtid föras samman?

Markus Hagberg    

En nådastol i Friel?

Nådastol i Friels kyrka

Målning i Floda kyrka

Friels kyrka
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Skara stiftshistoriska sällskap
kallar till årsmöte i Stora Levene lördagen den 18 maj 2019 med följande innehåll

9.30  Andakt i Levene kyrka

 – Håkan Brander berättar om Levenbygdens   
 intressanta historia 
 – Robin Gullbrandsson berättar om Johan    
 Hindrickson Rytters gravkor. Gravkoret är beskrivet i  
 sällskapets nyutkomna bok om Rytter.

11.30 Förstärkt förmiddagskaffe i Levene församlingshem

12.30 Årsmötesförhandlingar 
 Presentation av ny litteratur, bokförsäljning.

13.30 Avslutning

Anmälan senast den 10 maj till Skara stiftshistoriska 
sällskap. Ange specialkost.
lena.fl oberg@svenskakyrkan.se
0706 50 56 21 eller 0738 01 23 06

Blyertsteckning av Levene kyrka 1770 i Knöska samlingen i 
Skara Stifts- och landsbibliotek

Ny bok

Andreas Johannis Prytz

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och 
Bestorp 1644.

Boken är den andra i en serie planerade skrifter med 
innehåll av utfärds- och begravningspredikningar över 
västgötar. Den första utgavs 2017 och var en utfärdspredikan 
över Fru Margaretha Lilia till Stora Bryne 1646.

Den nu utkomna volymen innehåller texter om det 
Rytterska gravkoret i Levene kyrka av Robin Gullbrandsson, 
Superintendenten Andreas Johannis Prytz av Anders Jarlert, 
Johan Hindrickson Rytter – Öglunda kyrkas välgörare av 
Markus Hagberg och Johan Rytters omgivning, genealogi 
och ägarförhållande av Bo J Theutenberg. Därtill kommer 
transkription av faksimilen utförd av Anita Eldblad

Skriften omfattar 128 s. och är i hårband. Pris 150 kr.
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Skara stiftshistoriska sällskap överlämnar härmed sin tjugosjätte 
årsberättelse. Det har återigen varit ett gott år, såväl vad gäller 
utgivning och försäljning av böcker, så också ekonomiskt. 
Sällskapet har en etablerad plats bland intresserade både inom 
och utom stiftet.

För sin bokutgivning har Sällskapet mottagit generösa 
anslag från fonder och stiftelser, vilket styrelsen fi nner mycket 
glädjande och delger genom denna verksamhetsberättelse en 
stor tacksamhet över dessa bidrag.

Styrelsen har på alla sätt sökt leva upp till sitt ändamål; ”Att 
väcka, främja och understödja intresset för kyrkohistoriska 
studier och forskning rörande Skara stift”.

Styrelsen har sedan årsmötet den 14 april 2018 haft följande 
sammansättning:
Johnny Hagberg, ordförande
Lena Maria Olsson Floberg, vice ordförande
Markus Hagberg, Sten-Åke Engdahl och Helena Långström 
Schön, ledamöter.
Stellan Wihlstrand, Robin Gullbrandsson, Karin Nelson, 
ersättare.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet 
den 14 april omvaldes Sten-Åke Engdahl till sekreterare och 
Robin Gullbrandsson omvaldes till vice sekreterare. Gunnar 
Wilsson omvaldes till kassaförvaltare och som ansvarig för 
medlemsregistret omvaldes Ulla Falk.

Till webbmaster för sällskapets hemsida på internet 
omvaldes Helena Långström Schön.

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden: Den 5 
februari, 11 juni, 20 augusti, 15 oktober samt den 3 december 
2018.

Årsmöte och det konstituerande sammanträdet hölls i 
Varnhemsgården. Övriga sammankomster har varit förlagda 
till stiftskansliet i Skara.

Då medlemsbladet nu distribueras via tryckeriet, har styrelsen 
kunnat koncentrera sina sammanträden på huvuduppdraget.

Revisorer. Vid sällskapets årsmöte omvaldes kamrer Ingmar 
Andhill och kyrkokamrer Lars Berg som ordinarie revisorer. 
Till ersättare för ordinarie revisorer omvaldes kamrer Eva 
Hermansson och prosten Gert Alnegren.

Valberedning. Årsmötet beslöt att omvälja sällskapets valbe-
redning, bestående av prosten Jan Kesker, sammankallande, 
samt domprosten Carl Sjögren och socionom Anita Hammar.

Arbetsgruppen för herdaminne och prästminnesteck-
ningar.
Styrelsen beslutade vid sitt konstituerande sammanträde att 
ansvarig för minnestecknandet är kyrkoherde em. Karl-Erik 
Tysk. Liksom tidigare är prostarna Nils Hjertén och Lennart 
Nordquist resurspersoner.

 
Sällskapets årsmöte.
Sällskapets årsmöte hölls lördagen den 14 april i 
Varnhemsgården med inledande andakt i klosterkyrkan med 
professorn, organisten och tillika styrelseledamoten Karin 
Nelson som tillsammans med maken orgelbyggaren Carl 
Nelson framförde en kyrkomusikalisk resa genom seklernas 
gång i den kyrkomusikaliska historien. Det blev en fi n 
inledning vid sällskapets årsmöte i Varnhem.

Efter kaffepaus och presentation av litteratur höll 
kyrkoantikvarien vid Västergötlands Museum Robin 
Gullbrandsson ett initierat och uppskattat föredrag om 
orgelns historia.

Föredraget gav en fi n fördjupning till den av sällskapet 
utgivna och mycket uppmärksammade boken ”Klangrum- 
orglar i Skara stift”, som dessutom vid presentationen i 
Mariestads Domkyrka kunde presenteras jämte en CD-
utgåva, som kunde förverkligas genom styrelsens aktiva 
medverkan. CD:n innehåller en ljudåtergivning från femton 
kyrkorglar i Skara stift, från bland annat den berömda orgeln 
i Kölingared med i samtliga framförda verk, Anders Börjesson 
vid orgeln.   

Efter lunch och årsmötesförhandlingar kunde årsmötet 
avslutas denna vackra vårdag.

Sällskapets bokutgivning.
Under 2018 fortsatte sällskapet sin bokutgivning, som 
börjar närma sig hundratalet utgåvor. Följande böcker har 
tillkommit;

Nr. 94 ”Din egen Anne-Margarethe. Fragment från en svunnen 
tid ”- en biografi . Författare är Bertil Murray och Margareta 
Murray-Nyman.

Boken presenterades vid Bokmässan i Göteborg, vid 
sällskapets monter och har fått många lovord och fi na 
recensioner.

Vidare fortsätter arbetet med utgivning av bland annat 
”En utfärdspredikan”, ”Credo på Kinnekulle”, ”Fornsvenska 
legendariet” och” Medeltida ringar” samt ”Skara stift- ett stift i 
förändring”.

 
Medlemmar.  Medlemsantalet var vid årets slut drygt tusen
medlemmar. Det är i det närmaste oförändrat antal medlem-
mar. Sällskapet har sex hedersmedlemmar och ett antal 
teologie studerande bland sina medlemmar. Noterbart 
är att medlemsskaran också har spridning över landet och 
medlemsmatrikeln inkluderar också ett 20-tal utomlands 
boende.

Sällskapets medlemsblad. 
Sällskapets ordförande Johnny Hagberg är redaktör och 
ansvarig utgivare för medlemsbladet. Under året har det 
utkommit fyra nummer med drygt 20-tal sidor. Styrelsen 
vill tacksamt notera att ett stort antal personer medverkat 
med artiklar och andra bidrag. Medlemsbladet är också en 
värdefull informatör, lätt att lämna över till någon som vill 
veta mer om sällskapet. Medlemsbladet är uppskattat, det 
vittnar åtskilliga kommentarer om.

Sällskapets hemsida. Webbmaster för sällskapets hemsida 
är Helena Långström Schön. Vår hemsida har många 
besökare. Vi har genom hemsidan också en viktig kontakt 
till de utanför stiftet bosatta medlemmarna. Många utnyttjar 
hemsidan för att beställa böcker och anmäla medlemskap. 
Sällskapet medverkar också med information på Facebook-
sida. Styrelsen noterar en ökad kommunikation via denna 
digitala kanal.

Relationen till Stiftshistoriskt Forum.
Sällskapets vice ordförande Lena Maria Olsson Floberg ingår 
i Stiftshistoriskt Forums ledningsgrupp och därigenom har 

Verksamhetsberättelse Skara stiftshistoriska sällskap 2018
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styrelsen tillgång till fortlöpande information.
Årets stiftshistoriska symposium ägde rum i Linköping. 

Ordföranden jämte ledamoten Helena Schön Långström 
deltog vid sammankomsten.

Bokmässan i Göteborg.
Sällskapet har under en följd av år aktivt deltagit vid 
Bokmässan i Göteborg, genomförd i Svenska Mässans lokaler 
under tiden 28-30 september. Denna gång kunde sällskapet 
genomföra en för sällskapets del mycket väl fungerande 
aktivitet med bemanning från såväl styrelse- som medlems-
närvaro i montern. Arbetet hade förberetts på ett förnämligt 
sätt och många nya kontakter kunde knytas.

Styrelsen kunde dock vid en utvärdering konstatera att 
”det är ett stort engagemang som krävs vid bokmässan”- ”de 
totala kostnaderna i relation till inkomster vid försäljning 
och PR-insatser samt medlems-rekrytering m.m. måste 
också prövas” - citat från styrelsens utvärdering. Vidare: ”mot 
bakgrund av detta beslutar styrelsen att ta ett sabbatsår från 
Bokmässan samt prioritera närvaron vid stiftsarrangemang.”

Ekonomi.  Den ekonomiska årsrapportens resultaträkning 
visar att sällskapets intäkter belöper sig till 912.283 kronor 
och kostnaderna till 486.867, vilket betyder att årets resultat 
före avskrivningar är 425.416. kronor. Tillgångarna uppgick 
vid årets början till 1.093.869.26 kronor och vid årets slut 
till 1.611.566 kronor.  Huvudparten av utgifterna utgjordes 
av medel i samband med bokutgivning. Lagret av böcker 
är värderat till 80.000 kronor. Under året har sällskapet 
erhållit generösa anslag och gåvor, huvudsakligen för sin 
bokutgivning. Nämnas bör en stiftskollekt som inbringade 
50.876 kronor.

Anslagsgivare i övrigt har varit: Kungliga Patriotiska sällska-
pet, Grevillis fond, Birgittaföreningen, Sparbanksstiftelsen 
Lidköping, Skara stift, Harald och Gustaf Ekmans stiftelse 
för kulturminnesvård och miljövård, Stiftelsen Längmanska 
kulturfonden, Kungliga Patriotiska sällskapets understödsfond, 
Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons 
stiftelse), Stiftelsen Konung Gustav Vl Adolfs fond för svensk 
kultur, Murrayska släktföreningen, Åke Wibergs stiftelse och 
enskild anslagsgivare.

Tack. Styrelsen vill till sist uttrycka Skara stiftshistoriska 
sällskaps djupt kända tack för alla välvilliga ekonomiska 
bidrag som kommit sällskapet till del under det gångna året. 
Utan dem skulle det inte ha varit möjligt att bedriva en så 
omfattande verksamhet. Styrelsen vill även betyga sitt tack 
för det goda samarbetet med Skara stift, liksom med Missale-
stiftelsen, där sällskapet är en av stiftarna och Föreningen för 
Västgötalitteratur, vilket kunnat resultera i intressanta och 
värdefulla projekt.

Skara den 4 februari 2019

Johnny Hagberg  ordförande   
Lena Maria Olsson Floberg vice ordförande
Sten-Åke Engdahl sekreterare                        
Markus Hagberg
Helena Långström Schön
Stellan Wihlstrand
Robin Gullbrandsson    
Karin Nelson

Kyrkklockans klang

Signe Svensson var född i Malma 1918 och växte upp i 
en församling präglad av västgötaväckelsen, med rötter hos 
Schartau, Landahl och Smedberg. Signe ville bli diakonissa, 
och började på Samariterhemmet i Uppsala, men kom 
slutligen att bli hemsyster, bland annat i Våmb. 

Genom de kyrkliga ungdomsmötena träffade hon sin 
man Evald, och de bosatte sig som gifta i Öglunda. Signe 
och Evald gjorde stora insatser för Öglunda församling. 
Evald var kyrkvärd och kassör, och Signe var aktiv i många 
sammanhang, bland annat i söndagsskolan och senare delade 
hon ut dopminnen till barn döpta i församlingen. Detta 
fortsatte hon med till närmare 95 års ålder. Signe var litterärt 
intresserad, läste mycket, målade och skrev dikter. 

Jag kom till Öglunda församling 2005, och Signes 
födelsedag 7 februari var ett stående inslag. Naturligtvis skulle 
då psalmen Herre, signe du och råde sjungas… Signes mål var att 
bli 100 år. För varje år blev detta samtalsämne än mer aktuellt, 
och hon lyckades – hon blev 100 år den 7 februari 2018. 
En månad senare avled Signe och den 19 april 2018 ringde 
klockorna vid hennes sista jordafärd. 

För Signe var nog bara 100-årsdagen ett mål att uppnå. 
Men det verkliga livet låg framför henne – ”jag går mot 
livet”, sade hon ofta.

Signe var, om man så vill, genom sitt liv och sina erfarenheter, 
ett stycke stiftshistoria. Nedan följer en av hennes dikter 
”Kyrkklockornas klang”.

Den klangen har jag älskat sen barnaåren.
Jag hör den som vackrast en afton om våren.
Då när naturen står i sin fagraste skrud
och allt runt omkring bär om Skaparen bud.

Eller det är en höstkväll då himlen är blå.
På fälten ser man sädesskylar så långt ögat kan nå.
I trädgården står fruktträd med äpplen så röda
då får vi tacka för växt som ger gröda.

Eller det är i stilla adventstid.
Det är rimfrost på träden och marken är vit.
Då hörs klangen från kyrkan intill.
Det är som om allt i naturen stod still
och bara lyssnade till klockornas ljud,
lyssnade till maningen: Kom till Gud!

Tack för alla de gånger deras maning mig nått.
Tack för alla tillfällen till Gudstjänst jag fått.
En gång skall de ljuda vid min sista färd.
Måtte jag då vara hemma i en än rikare värld.

Markus Hagberg
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Det skulle vara lögn att säga att Nathan Söderblom (1866-
1931) var västgöte. Han föddes i Trönö socken i Hälsingland, 
där fadern Jonas Söderblom var kyrkoherde. Däremot hade 
Söderbloms mor anknytning till Vänersborg. Hon hette Sofi a 
Blume som ogift och hennes far var läkare i staden som Birger 
Sjöberg senare kom att kalla ”Lilla Paris”. Både Söderbloms 
morfar och mormor var danskar. Han har fl era gånger vittnat 
om den glädje som modern gav hans kristna tro. Man kan 
tänka att det var västgötskt och danskt på samma gång. 

I år är det 118 år sedan Nathan Söderblom fl yttade hem, 
inte från Lilla Paris, men från Paris. Året var 1901 när Nathan 
och Anna Söderblom tog tåget till Uppsala där han skulle 
installeras som dekanus och professor på Teologiska fakulteten 
samt kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling. I Paris 
hade de bott under sju omtumlande år. 

Till Paris hade de kommit i maj 1894. Då var Anna 
och Nathan Söderblom det nya pastorsparet. Uppdraget 
bestod i att vara sjömanspräst i Calais och senare även 
legationspredikant i Paris. För honom gav Paris möjligheter 
att komma vidare i sin forskning om zoroastrismen, iransk 
religion. Hans närmaste medarbetare var hustrun Anna, född 
Forsell. Hon var bland de mest högutbildade svenskorna i sin 
generation eftersom hon ingick i den första gruppen kvinnor 
som fi ck tillträde till Uppsala universitet. Det hon har lämnat 
efter sig avslöjar ett enormt engagemang, kombinerat med 
att hon födde tolv barn. Anna Söderblom har skrivit att när 
kyrkorådet och deras fruar tog emot på perrongen i Paris så 
hörde hon dem säga att ”pastorn, det är bara en ung student, 
och frun ser ut som ett barn”. Hon skulle fylla 24 i september, 
han var 28. 

Deras sju franska år 1894-1901 sammanföll med en 
frustande dynamisk period i Paris historia: Det dansades 
cancan på Moulin Rouge och inom vetenskap, politik, 
teologi och konst hände det senaste just här. Det var la belle 
époque, den vackra epoken i ljusets stad. 

Kampen mot antisemitismen
I Ljusets stad på Söderbloms tid fanns ett mörker som från en 
avgrund. År 1894, just när det unga prästparet anlänt, startade 
Dreyfusaffären. Spionanklagelser mot en judisk offi cer i 
franska armén blottade judehat av en omfattning som fi ck 

många i den judiska befolkningen att tvivla på sin säkerhet. 
Nathan Söderblom skrev att antisemitismen är en fara för det 
franska samhället, en fi ende till Frankrikes välfärd. Först efter 
elva års kamp, med deportation till Djävulsön, blev Alfred 
Dreyfus i domstol förklarad oskyldig. 

Paris är den stad i Europa som har störst judisk befolkning. 
Det märks särskilt i området mellan Centre Pompidou och 
Place de la Bastille. Där är många affärsskyltar på hebreiska 
och lördagar är sabbatsdagar. En judinna som bor i staden 
men kommer från Tel Aviv berättade att ska man bo i Europa 
som jude är Paris en stad där man kan känna sig säker. 
Utanför nästan varje äldre skolhus påminns man likafullt om 
det som varit. Bredvid skolornas huvudentréer sitter som 
regel en minnestavla över elever och lärare som deporterades 
till avrättningslägren under Vichy-regimen. Auschwitz nämns 
ofta. 

I dag är Vichy-regimens ideologiska arvtagare politiska 
storspelare. Partiet Nationella Fronten är direkta efterföljare 
till den franska regering i Vichy som kollaborerade med 
Hitler. Nationella Fronten talar om ordning och rationalitet, 
det förnuftiga i familj, fransk kultur och vit hy. Judar och 
muslimer hör enligt Nationella Fronten inte hemma i fransk 
kultur. Ofta får den som debatterar med partiet höra ordet 
”déconnection”- bortkoppling. Därmed menar Nationella 
Fronten att det är deras parti som har kontakt med det franska 
folkdjupet. Deras motståndare, menar Nationella Fronten, 
lever i sin egen värld. De som säger emot skulle alltså vara 
”bortkopplade”. 

För Anna och Nathan Söderblom tycks metoderna för deras 
arbete mot antisemitism ha varit vänskap och civilkurage. De 
höll tät kontakt med överrabbinerna i Stockholm, Gottlieb 
Klein och därefter Marcus Ehrenpreis. Brevväxlingen är 
bevarad och innehåller mycket att hämta för framtida 
forskning om judendomens ställning i Sverige. 

Efter sin mans död 1931 fortsatte Anna Söderblom 
kampen i ett allt mörkare Europa. År 1936 var hon delegat 
på ett ekumeniskt möte i schweiziska Chamby. Under 
resan noterade hon nazismens frammarsch och hon träffade 
motståndsledarna inom den tyska Bekännelsekyrkan. Under 
mötet skrevs ett uttalande mot rasismen. Då protesterade 
Anna Söderblom med ett välformulerat inlägg på franska där 

Minnen av Nathan Söderblom
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hon menade att det borde heta antisemitism och inte rasism. 
Mötet avslog hennes begäran. De ville inte stöta sig med de 
delegater som var Hitlertrogna. 

Den intellektuella scenen i sekelskiftets Paris präglades 
av spänningen mellan modernism och restauration. Inom 
franska katolska kyrkan hade 1800-talet kännetecknats av 
en vilja att restaurera och ta tillbaka det som gått förlorat 
under revolutionerna. Det hade blivit en kungavänlig 
och traditionstrogen kyrka som med noggrann omsorg 
rekonstruerade medeltida liturgier och på nytt byggde upp 
kyrkor och kloster som förstörts sedan 1789. När kejsaren 
Napoléon III avsattes i samband med kriget mot Tyskland 
1870 stod Katolska kyrkan utan stöd i statsmakten. Fram växte 
en katolsk modernism som ville att kyrkans lära skulle möta 
samtidens utmaningar. En väg som modernismen tog var 
den katolska kulturen. Under en stor del av 1800-talet hade 
medeltiden varit det givna idealet för kyrkokonsten. Kring 
förra sekelskiftet var det många konstnärer och poeter som 
tolkade det kristna budskapet med hjälp av sin tids uttryck. 

Samtidigt vädrade den stora reformerta kyrkan morgonluft. 
Den blev populär som det högre borgerskapets kyrka, det 
var fi nt att vara reformert. Katoliker var ju de fl esta. Till 
attraktionskraften hörde att den reformerta tron visade sig 
förenlig med intellektuell refl ektion. Alla frågor fi ck diskuteras 
och varje tradition och dogm kunde innefattas i begreppet 
”religiösa symboler” som den ledande reformerta teologen 
(och Söderbloms handledare), Auguste Sabatier, gärna talade 
om. 

Dagens Fransk- reformerta kyrka kämpar för att lösa 
samgåendet med den betydligt mindre Lutherska kyrkan. En 
sammanläggning är genomförd och tillsammans blir det en 
kyrka med cirka en miljon medlemmar i Frankrike. Särskilt 
lutheranerna debatterar vad man kan göra för att inte den 
egna identiteten ska gå förlorad. 

När det gäller Romersk-katolska kyrkan lever den med 
ett arv av antiklerikalism, det vill säga präst- och kyrkohat. 
Oavsett vad kyrkoledarna gör fi nns det alltid högljudda 
franska opinionsbildare som hatar kyrkan. Så har det varit 
i landet sedan 1700-talet och fårorna är djupa. Det är med 
intensiv energi som katolska, lutherska och reformerta 
församlingar bedriver frivillig undervisning i dagens Paris. 
Ett exempel är konfi rmationsundervisningen som pågår 
under två år. En annan viktig grupp i församlingarna är 
katekumenerna, odöpta som undervisas inför dopet. De får 
en gedigen introduktion i tro och liv och många döps på 
påsknatten. 

Söderblom följde debatterna mellan kyrkorna och 
samhället. Den mötesplats som vid förra sekelskiftet uppstod 
mellan kyrkorna och den franska kulturen har Söderblom 
ofta skrivit och talat om. När han kom tillbaka till hemlandet 
var han med och förverkligade samma slags mötesplatser 
enligt fransk modell, fast på svenska. Det betydde att 
han sammanförde fi losofer, kvinnosakskvinnor, poeter, 
näringslivet, arbetarrörelsen, naturvetenskaplig forskning 
och så vidare. Som ärkebiskop tilldelades Söderblom en av 
huvudrollerna i det tidiga 1900-talets Sverige och med tiden 
fl yttade han in i många svenskars hjärtan.

Konstnärernas Paris
I Paris lärde paret Söderblom känna den svenska konst-
närskolonin. Startpunkten kom när en ung konstnär hade 
avlidit och svenska pastorn skulle leda begravningen. Den 
Protestantiska begravningsplatsen låg i utkanten av Paris 
och begravningsföljet gick till fots från kyrkan till graven. 
Med hela sin sociala talang samtalade Söderblom under 

vandringen med konstnärerna och när de kom fram hade de 
blivit bekanta. I fl era fall blev det vänskap som varade livet 
ut. Emma och Anders Zorn tillhörde deras allra närmaste. 
På bilder av Anna Söderblom bär hon ofta den knypplade 
krage i brysselspets som Anna Zorn gav henne. För Nathan 
Söderblom fungerade Zorngården i Mora som ett slags 
vilohem där han kunde dra sig tillbaka för att skriva och 
återhämta sig. I Mora stod alltid ett gästrum och väntade 
på honom. Omvittnade är de surströmmingskivor som 
Söderbloms ordnade i ärkebiskopsgården med vännerna 
Anders Zorn och Albert Engström. 

En annan konstnär i kretsen var värmlänningen Christian 
Eriksson. Han utbildade sig till skulptör i Paris och använde 
fl era gånger Nathan Söderblom som modell. Ett av hans 
uppdrag gällde att gestalta Uppsala universitets grundare Jakob 
Ulfsson. Resultatet fi nns idag utanför Uppsala domkyrka, 
högst upp på en pelare av älvdalsporfyr. Egentligen föreställer 
monumentet inte ärkebiskop Ulfsson. Det var Söderblom 
som stod modell även denna gång. 

August Strindberg bodde i Paris delvis samtidigt som 
Söderbloms. Det var inte de lyckligaste åren i Strindbergs 
liv och de brukar betecknas som infernokrisen. Ingenting 
tyder på att Strindberg varken träffade svenska pastorn 
eller pastorskan i Paris. Däremot ordnade Söderblom så 
Strindberg fi ck pengar ur församlingskassan och klarade en 
svår ekonomisk knipa. Senare, under Strindbergsfejden kring 
1909, tog Söderblom hans parti. När Strindberg dog 1912 var 
det Söderblom som begravde honom. 

Skulptören Carl Milles lärde Anna och Nathan Söderblom 
känna under Parisåren. En sista gång sågs de gamla vännerna. 
Det var i början av 1950-talet. Carl Milles hade rest till Uppsala 
för att hälsa på Anna Söderblom. Då bodde hon sedan makens 
död i Domtrapphuset bakom domkyrkan. Milles hade med 
sig en bukett blommor, men han var för gammal för att gå 
upp för trapporna och hon orkade inte komma ner. Så de 
talade med varandra genom ett öppet fönster. Författarinnan 
Gunilla Lindberg var då en liten fl icka och bodde i huset 
eftersom hennes far var ringarålderman. Gunilla har berättat 
att det var hon som sprang upp med buketten. 

Mikael Mogren
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Stiftshistoriskt Symposium
Västerås 2 – 3 Maj 2019 

Torsdag 2 maj
Plats: Kyrkbacksgården, Rudbeckiussalen, Västra Kyrkogatan 10
13.00 Symposiet öppnas. Biskop Mikael Mogren, Lars Aldén moderator för Stiftshistoriskt forum och Britas Lennart 

Eriksson, Stiftshistoriska sällskapet i Västerås stift  
13.30 Historiskt svep. Mikael Mogren, biskop         

14.15 Biskop Johannes Rudbeckius – Förvaltare och förnyare. John Rothlind, kulturarvssamordnare         
15.00 Eftermiddagskaffe i Wallinsalen 

Plats:  Stadsbiblioteket, Hörsalen, Biskopsgatan 2 (gemensam promenad från Kyrkbacksgården)
15.30 Nya arkeologiska undersökningar i och intill Västerås Domkyrka. Jonas Ros, arkeolog
16.30-17.30 Bokrariteter ur Stiftsbiblioteket. Pia Letalick Rinaldi, stiftsbibliotekarie                                           

18.30 Middag i Biskopsgården för särskilt inbjudna, deltagare från andra stift och värdsällskapets styrelse

Fredag 3 maj
08.00 Domkyrkan, visning.  Markus Holmberg, fd domkyrkokaplan
09.00 Mässa i domkyrkan.  Daniel Eklund, domprost
09.30 Presentation av Rudbeckiusutställningen. Markus Holmberg, fd domkyrkokaplan
10.00-10.45 Grupper i Skattkammaren. De som väntar på eller har sett utställningen: Drop-in kaffe på Café Malin i Konsistoriehuset

Plats:  Kyrkbacksgården, Rudbeckiussalen, Västra Kyrkogatan 10    

11.00 Livet går vidare – efter de stora häxprocesserna. Linda Oja, arkivarie 
12.00-12.45 Lunch i Wallinsalen

Plats:  Stiftskansliet, Marias Längtan och Lovsång, Västra Kyrkogatan 9
13.00- Symposiets interna överläggningar 

15.00 Avslutning 

15.00 Kaffe    

Upplysningar och anmälan
Varje stiftssällskap ombedes ta med 40 ex. av rapporter från sina stift. Stiftshistoriskt bokbord under eftermiddagen på fre-

dagen i stiftskansliets lokaler. Anmälan senast 8 april till Monica Turner, monica.turner@svenskakyrkan.se tel. 021 – 17 85 06.  

Ange om anmälan gäller båda dagarna eller endast en och i så fall vilken dag.  Ange också önskemål om specialkost. Frågor 

om symposiet besvaras av Göran Broås, tel. 070 – 722 35 49 eller goran.broas@svenskakyrkan.se Föreläsningarna är gratis 

och öppna för alla. Varje deltagare står för egen resa till Västerås och logi. Hotellrum är förhandsbokade på Elite Stadshotellet 

Västerås, Stora Torget 7, Västerås. Hotellet ligger endast ett kvarter från Domkyrkan. Boka senast 8 april på tel. 021 – 10 28 00. Uppge 

Svenska kyrkan – Stiftshistoriska vid bokningen. Pris för enkelrum är 1190 kr. 

Det 33:e stiftshistoriska symposiet arrangeras av Stiftshistoriska sällskapet i Västerås stift i samarbete med Stadsbiblioteket i Västerås
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Meningarna går isär om var Olof Skötkonung egentligen 
döptes. Husaby kyrka med omnejd är bygden som har många 
gåtfulla hemligheter som gömmer sig i det förfl utnas dunkel. 
Som till exempel i vilken källa döptes Olof Skötkonung.

Att tränga in i den 1 000-åriga historien om Olof Sköt-
konungs dop är som att ösa uppgifter ur en fascinerande 
och outsinlig källa. Den är fylld med olika strömningar av 
tolkningar och omtolkningar från skiftande skeden av his-
torien. Problemet är att det inte fi nns dokumentation från 
själva händelsen. Muntlig tradition ja, men inte skriftligt för-
rän omkring år 1240. Uppgifter om att källan är belägen vid 
Husaby kyrka räcker inte eftersom det fi nns minst två
dopkällor att välja på.

S:t  Sigfrids  källa  i  Husaby,  där  en  av  två  traditioner,  säger  att
Olof Skötkonung döptes.

Den offi ciella platsen som turisterna visas till är Sigfridskällan, 
som bär namnet efter den engelske biskopen från York, som 
döpte Olof Skötkonung. Den ligger 200 meter öster om kyr-
kan. Medan det andra alternativet Birgittakällan, S:ta Brigida 
källa, ligger 400 meter väster om kyrkan. Att Skötkonung 
skulle blivit döpt även i England anses av fl era experter som 
endast lösa antaganden.

Sigfridskällan var under alla omständigheter känd under re-
formationen på 1500-talet då ärkebiskopen Laurentius Petri, 
lät stenfylla källan för att den inte skulle minna om arvet av 
den katolska tiden. Karl XI som kom till kyrkan och Sig-
fridskällan 1691, noterade då besöket i sin almanacka. I slutet 
av samma århundrade, säkert före kungabesöket, fi nns bilder 
ur Svecia Antiqua som visar källan. Den ser ut som en upp-
städad källare efter att den blivit igenfylld under ”raseriet” vid 
reformationen. Ur bokverket framgår att det gjorts omfattan-
de studier på plats inför de graverade planscherna. Skisserna 
är bevarade. I mitten av 1800-talet ägde vissa förbättringar 
rum kring källan som ser ut som en riktig kallkälla.

Det som väger ganska tungt när det gäller Birgittakällan, 
är att den har den äldsta dateringen, som är från omkring 
år 1240. Den är nedskriven av Vidhemsprästen Laurentius 
Dyakn. Hans text var införd som en bilaga till kungalängden 
i den Äldre Västgötalagen. Källan som ligger mellan borgrui-
nen och vägen liknar i dag mest ett sumphål som väller upp 
ur backen.

Varför döpte sig nu Olof Skötkonung och blev den förste 

kristne kungen i Sverige? Dopet som ägde rum i början av 
1000-talet, kanske 1008, var förmodligen en blandning av 
en dåtida väckelse och politik. Eller med andra ord politiskt 
korrekt, eftersom stora delar av befolkningen redan gått över
till kristendomen. En handling som följdriktigt betytt oer-
hört mycket för den svenska kristenheten.

S:ta Brigida källa, Birgittakällan, har sina förespråkare att vara den 
rätta platsen för kungadopet.

Det mesta talar för Sigfridskällan menar kyrkoherden
I fl oden av åsikter och böcker om dopkällorna i Husaby fi nns 
bland andra förre biskopen i Karlstads stift Bengt Wadensjö. 
I sin bok Ekon i Husaby skriver han bland annat om Sig-
fridskällan och Birgittakällan. Den sistnämnda med ett utdrag 
ur en handskrift ur den äldre Västgötalagens kungakrönika, 
som berättar att Olof Skötkonung döptes av biskop Sigfrid. 
Den återger inte platsen närmare än att det är vid Husaby 
kyrka. Vidhemsprästen broder Laurentius Dyakn tros enligt 
Wadensjö ha skrivit krönikan omkring 1240.

Wadensjö tar också upp frågan om källans namn som anses 
komma från det irländska helgonet S:ta Brigida, som levde 
mellan åren 453–523. En namngivning som han anser är en 
av de gåtfulla kvarlevorna från kristningsskedet. Helgonet 
hade med andra ord ett högt anseende inte bara i Husaby 
utan i hela Västeuropa.

Hur trovärdiga är nu uppgifterna i Kungakrönikan som 
dock skrevs cirka 240 år efter händelsen då inga skriftliga käl-
lor utgjorde grunden?

Enligt Stig Lundberg, lärare i historia på De la Gardiesko-
lan i Lidköping, fi nns inga texter kvar av den ursprungliga i 
krönikan. Det vi har i dag är avskrifter som skrevs de första 
årtiondena på 1300-talet.
– Det kan vara konstruktioner utifrån spridda uppgifter i 
texterna, säger han. Och de kom ut på svenska i början av 
1400-talet, och där nämns inget om Birgittakällan, utan där 
står bara en källa vid ”Husaby”. Lundberg menar att dopet är 
vetenskapligt obekräftat, en åsikt som arkeolog Anders Berg-
lund från Västergötlands länsmuseum i Skara, håller med om.
Kyrkoherde Erik Långström i Husaby framhåller för sin del 
den muntliga traditionens styrka och trovärdighet, just för att
inget var nedskrivet. Och att det i första hand är Sigfridskäl-
lan som är den rätta platsen.
– Det fi nns så många betydelsefulla saker som hänt i Husaby, 

Ett kungadop – men två källor
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som till exempel att det varit vårt första biskopssäte, betonar 
Långström. Många biskopars närvaro under en längre tid här 
i Husaby stärker sanningen om dopet.

Argument som Berglund instämmer i. Gåtans lösning om 
källans placering kanske är att broder Laurentius helt enkelt 
tog fel på platsen, och att hans nämnda Birgittakälla egentli-
gen är dagens Sigfridskälla. Kanske en fantasifull tanke som 
inte motsägs av Långström.

(Tidigare publicerad i NLT)
Matz Nilsson

En bild ur bokverket Antiqua från slutet av 1600-talet som visar 
den iordningställda Sigfridskällan efter reformationens förödelse.

Suntaks gamla kyrka 
byggnadsminne

Suntaks gamla kyrka i Tidaholms pastorat och kommun är 
en av åtta medeltidskyrkor som regeringen har byggnads-
minnesförklarat. 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lindh säger: ”Det 
kyrkliga kulturarvet i Sverige har byggts upp och förvaltats 
under 1000 år. De åtta kyrkor som nu förklaras som statliga 
byggnadsminnen är mycket värdefulla kulturhistoriska 
miljöer som berättar om den historiska utvecklingen under 
många sekler.”

Suntaks gamla kyrka uppfördes under 1100-talets första hälft. 
Kyrkans placering, dess oförändrade planform och bevarade 
proportioner, gör att den framstår som ett typexempel på en 
romansk kyrka i de centrala delarna av Götaland. Kyrkan är 
en av få i Västsverige med bevarade senmedeltida målningar. 
Suntaks kyrka är ett perfekt utfl yktsmål och är öppen under 
sommartid.

Filosofi e och teologie doktorn Vilhelm Hedqvist var född 
1869 i Lycksele och avled 1939. Han blev vid nyss fyllda 
16 år student vid läroverket i Umeå och det som primus. 
Denna plats hade förut i skolan innehavts av ingen mindre 
än Wilhelm Peterson-Berger. Ett år efter studentexamen 
tog Hedqvist fi l. kand. examen. Efter ytterligare sex år hade 
han klarat av den på den tiden oerhört krävande teol. kand. 
examen. Under tiden som han läste på denna examen hann 
han även att avlägga fi l lic. examen med höga betyg i grekiska, 
latin och sanskrit samt disputera för fi l doktorsgraden. 

Vilhelm Hedqvist kom att bli Sveriges yngste lektor och 
var endast 24 år och sju månader när han utnämndes. Detta 
rekord har stått sig sedan dess.

Hedqvist kallades av patronus till kyrkoherde i Skabersjö och 
Törringe men fortsatte även som kyrkoherde att undervisa 
vid fl ickskolan i Malmö. Hans stora intresse var läsning 
och böcker. Biblioteket omfattade 40.000 band. Böckerna 
representerade hans många intressen och var avfattade på de 
17 språk som Hedqvist kunde läsa och förstå. Hans exlibris 
ger också en antydan av vad för intresse som ägaren har. 
Bibeln, Luther, Harnack, Rigveda, Platon, Darwin, Dante, 
Homeros, Goethe, Tolstoj, Tacitus för att nu nämna namnet 
på några av de bokryggar som avbildas i hans exlibris som 
utfördes i trägravyr av Lydia Skottsberg 1905.

Det latinska ordstävet Homo sum humani nila me alienum 
puto (Jag är människa, intet mänskligt är mig främmande) 
är hämtat hos komediförfattaren Publius Terentius Afer som 
levde 195 f. Kr. och dog som ung 159 f. Kr.

Hedqvist var en man med regelbundna vanor. Han steg 
upp kl. 06.00 och gick till sängs kl. 22.00. Varje dag klarade 
han av sitt pensum av studier. Till högmässan i sin vackra 
annex-kyrka promenerade han alltid oavsett vilket väder det 
var. När han vilade sig från att läsa böcker, band han dem i 
vackra volymer. Han var känd som en som var lika mot alla 
människor oavsett om det var greven på slottet eller stataren 
på gården.

Hedqvist var kommendör av Nordstjärneorden.

    Johnny Hagberg

Exlibris för en lärd präst

Vill du veta mer om helgon och få kunskap och uppbyg-
gelse? Lyssna på 
http://ekumeniskakommuniteten.se/synaxarium/lyssna/



Ibland kan förnämliga bokband bjudas ut på marknaden. För 
några år sedan ropade jag på Stockholms Auktionsverk in ett 
band som hade tillhört en kardinal. Det visade sig dock enligt 
anteckningar i boken att den hade varit i två kardinalers 
bibliotek. Den är bunden i helt rött skinnband och med 
vacker förgyllning på fram- och bakpärm. Ett kardinalsvapen 
återfi nns under kardinalshatten.

Att både kardinalsband och påveband kommer fram på 
bokauktioner är numera relativt ovanligt. De är åtråvärda 
objekt för boksamlare då proveniensen är så tydlig.

Den ursprunglige ägaren var kardinals-biskopen Carlo Sacconi 
(1806-1889). Hans karriär började som titulär ärkebiskop av 
Nicaea 1851-1861 varpå följde tjänst som nuntie (diplomat) i 
Tyskland 1851-1853 och i Frankrike 1853-1861. Han blev en 
av de fem kardinals-biskoparna under Pius IX, av Palestrina 
1870 och av Porto e Santa Rufi na 1878. 

Sacconi var Dekan för kardinalerna och en viktig person 
vid påvevalet. När en kardinal får två tredjedelar av rösterna 
i en omröstning, vänder sig dekanen för kardinalskollegiet 
till den valde personen och frågar honom om han är villig 
att acceptera ämbetet. Vid ett positivt svar frågar dekanen 
för kardinalskollegiet honom vilket namn han väljer som 
påve.

Han dog 25 februari 1889 och fördes  först till kyrko-
gården Campo Verano, Rom, och senare till Montalto och 
begravdes i hans familjegrav.

Den andre ägaren är kardinalen Mariano Rampolla, markis 
del Tindaro, 1843-1913. Han var påven Leo XIII:s högra 
hand under åren 1887-1903.

Rampolla prästvigdes 1866. Han utnämndes av Pius IX till 
sekreterare i propagandan och av Leo XIII till sekreterare 
i kongregationen för extra ordinarie kyrkoärenden, 
blev ärkebiskop och nuntie i Madrid 1882. År 1887 
utsågs Rampolla till kardinalpräst av Santa Cecilia. Med 
Rampollas utnämning till kardinalstatssekreterare samma år 
började Vatikanens franskvänliga politik.

Rampolla delar med Leo XIII ansvaret förkurians ledning 
ända till Leos död 1903. I konklaven detta år hade han vid de 
första omröstningarna de fl esta rösterna, men hans av Frankrike 
stödda val omintetgjordes av kardinal Puzyna från Kraków på 
inrådan av den, i denna fråga av Italien påverkade, österrikisk-
ungerska regeringen. I samband med valet beskylldes Rampolla 
bland annat för att stå frimurarna nära. Han avled 1913.

”R. var”, skriver Hjalmar Holmquist i Nordisk Familjebok, 
”en härskarnatur och genial politiker, men gällde äfven för en 
personligen from man.” 

Kardinal är en titel i romersk-katolska kyrkan för dem 
som ingår i kardinalkollegiet, och bistår i den egenskapen 
påven i ett givet ämbete eller, i egen person eller som del av 
kollegiet, fungerar som påvligt råd. Som kardinal har man en 
egen titelkyrka i Rom. Kardinalens färg är röd och till hatten 
hör 30 tofsar.

Sedan den 28 juni 2017 har vi ochså en svensk kardinal. 

Bokband för en kardinal

Carlo Sacconi
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Det var då som biskopen Anders Arborelius upphöjdes till det 
näst högsta ämbetet inom den romers-katolska kyrkan.

    Johnny Hagberg

Kardinalkläder: röd kassock, vit spetsratchet, röd kamail, apostoliskt 
kors; vid foten av maniketten från vänster till höger: keps, miter 
(mitra simplex) och bälte. Utställning av Gammarelli, via Santa 
Chiara, Rom

Något om Serenius och Swedberg
När Svenska kyrkan i London i början av 1700-talet ordnat 
sin ekonomi någorlunda så att man kunde anställa en präst 
uppstod en dragkamp om vem det var som skulle anställa. 
Skarabiskopen Jesper Swedberg tyckte att eftersom han var 
biskop över Amerika skulle han kunna ta hand om England 
också. Dessutom hade den präst som tjänstgjort på särskilda 
villkor dittills, Olof Nordborg, kommit från Skara stift. Men i 
Uppsala tyckte man annorlunda.

1722 utgick nämligen ett kungligt påbud att Ärkebisko-
pen i Uppsala och hans konsistorium skulle utse en ”skicklig 
och väl meriterad prästman” för London. Med detta i ryggen 
utvalde Uppsala inte mindre än 17 kandidater. En präst som 
hette Johan Stricker fi ck erbjudandet. Han bad om betän-
ketid. Då såg prosten i Färentuna Jacob Serenius sin chans. 
Han var väldigt angelägen. Han ville verkligen ha tjänsten i 
London för att se och lära, och för att han tänkte att en sådan 
tjänst kunde bli språngbräda för högre tjänster i hemlandet. 

Serenius utnyttjade stiltjen i Uppsala och vände sig direkt 
till Swedberg i Skara. Han smickrade biskopen med att han 
faktiskt var den ende av landets biskopar som församlingen 
själv ville hålla sig till. Det är tydligt att Swedberg instämde 
i att så borde det fortsätta. Alltså gav han Serenius sitt förord, 
skickade in det till kungen, ”körde förbi” Uppsala och fi ck 
Serenius utnämnd. Två kraftfulla och målmedvetna män hade 

funnit varandra och i augusti 1723 avreste Serenius till Lon-
don. 

I London mötte Serenius en församling i förfall. Försam-
lingen bestod av hantverkare, tjänstefolk, sjöfolk, lite allmänt 
löst folk och därtill några välbärgade. Sammanlagt hade för-
samlingen ca 100 medlemmar. Särskilt kyrksamma var de inte 
och församlingen var fattig. Serenius bestämde sig för några 
saker för att stärka banden till kyrkan. Man skulle skaffa en 
egen kyrkolokal, man skulle arbeta bort sekt-stämpeln och 
man skulle bilägga de inre tvisterna.

Det är intressant att lägga märke till att en av de åtgärder 
som Serenius vidtog för att undvika att församlingen be-
traktades som en dissenter-församling var att anlägga angli-
kansk prästdräkt. Han meddelade biskop och domkapitel att 
han inte använde prästkappa utan ”mässeskjorta”, dock inte 
mässhake för att inte bli kallad papist. Han hänvisade till att 
svenska präster i Amerika gjorde detsamma. Gudstjänsterna 
hölls kl. 10 och 15, precis om i anglikanska församlingar och 
mycket nära kontakt slöts med anglikanske biskopen i Lon-
don Edmund Gibson. Det resulterade i att Svenska lutherska 
kyrkan kom att kallas ”ecclesia sororia”, systerkyrka. Man var 
ingen sekt.

För att bygga en egen kyrka skaffade Serenius en tomt och 
började ett idogt insamlingsarbete. Församlingen med ambas-
sadören i spetsen var försiktiga och när Serenius tyckte att det 
gick för långsamt lovade han i april 1728 att kyrkan skulle 
vara färdig för gudstjänst inom 6 månader, och att han skulle 
skaffa fram pengarna. I september stod verkligen kyrkan fär-
dig och invigdes av biskop Gibson. Svenskarna tyckte allmänt 
att de fått en fi nare kyrka än danskarnas, vilket inte var allde-
les oviktigt. Löftet om fi nansieringen kom emellertid att ge 
Serenius stora problem. Han hade i brådskan varit oförsiktig. 
Kyrkans pengar och skulder hade faktiskt blandats samman 
med hans egen kassa. Det blev en stor strid inom försam-
lingen och det slutade med att Serenius återvände hem. Det 
var året 1735. Kyrka fanns det alltså nu, men stridigheterna 
inom församlingen hade närmast eskalerat. Serenius var ingen 
fridens man.

Det var bekant att Jesper Swedberg hade ett intresse för 
svenskarna i Pennsylvania i Amerika. Det började när han 
var domprost i Uppsala. Han engagerade sig då för deras sak, 
inte minst att de skulle få undervisning och gudstjänst på 
sitt språk. Som skarabiskop blev han även ”biskop över de 
svenska församlingarna i Amerika”. De kom alltså att ligga 
under Skara stift. Präster som var på väg till Amerika reste 
alltid över London och togs där om hand av Jacob Serenius. 
Likaså när de var på väg tillbaka till Sverige stannade de en tid 
på Svenska kyrkan i London. 

Swedbergs psalmbok som utkommit 1694 hade refuserats, 
men var redan tryckt. En del av upplagan sändes till Amerika, 
men Serenius agerade också här. Han skrev till kungen att 
biskop Swedberg kanske inte hade lyckats framställa det stora 
behovet av att ett antal av psalmböckerna borde delas ut till 
svenska sjömän som lidit skeppsbrott på Englands kust. Men 
Serenius kunde intyga nödvändigheten av detta. Resultatet 
blev att kungen beviljade 200 exemplar till skeppsbrutna, och 
dessutom exemplar till svenska fångar i Algeriet och lands-
män som bosatt sig i Ostindien. Antagligen tyckte Swedberg 
att det var lika bra att det blev så, när nu inte psalmerna ansågs 
renläriga nog att sjungas i de egna svenska kyrkorna.

Detta och mer därtill om Jacob Serenius, sedermera biskop 
i Strängnäs, kan man läsa i Lars Hagbergs avhandling ”Jacob 
Serenius kyrkliga insats” 1952.

    
Anders Alberius
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29/5-3/6 Det ortodoxa MOSKVA med Johanna Hansson
29/5-3/6 Kyrkornas ST PETERSBURG med Maria Eckerdal
30/7-3/8 Nya och Gamla Valamoklostret
3-9 sept Gardasjöns andliga skatter med prästen  
Bo Brander
6-10 sept Frihetens GDANSK & Sopot med  
Lennart Sacredeus
23-30 sept ROMS heliga Rum med prästen Bo Nordin
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För första gången i Sällskapets historia har man utkommit 
med en Årsskrift omfattande 63 s. Innehållet är föredrag 
som hållit under år 2017. Följande medverkar med artiklar

Tomas Anderman: ”Ett hederligt vittne” – Carl och Sara 
Lisa von Linné som faddrar i Uppsala och Danmark. Dop 
och faddrar på 1700-talet.

Andres Gerdmar: ”När Jesus blev german: ärkestiftaren 
Douglas Edenholm och svensk nazifi erad teologi.” 

Martin Berntson: ”Kloster och konvent i Uppsala ärkestift 
under reformationen.”
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