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Inför TV kameror brann katedralen Notre Dame i Paris den 15 
april i år. En hel värld fi ck se ett kulturarv på väg att förstöras. Som 
väl var stod den gamla byggnaden emot och mycket kunde räddas 
av hennes skatter. Det var ett heroiskt räddningsarbete som utfördes 
inte minst av brandmän. När en kyrka brinner är det inte bara trä 
och sten som förstör utan ett andligt arv som går tillspillo.

Kyrkobränder är inte ovanliga. Ungefär en kyrka om året 
brinner i vårt land. Genom olika varningssystem kan skadorna 
idag minimeras. Men ibland går det inte att rädda en kyrka. Många 
kommer ihåg Katarinabranden i Stockholm 1990. Trönö nya kyrka 
i Hälsingland skadades stort vid en brand 1998. För ganska exakt 
300 år sedan brann Skara stad och dess domkyrka. Domkyrkan har 
brunnit vid fl era tillfällen och den senaste gången var 1947. Under 
reparationen fi ck Västra Tunhem tjänstgöra som vigningskyrka.

Kyrkor som brinner

En av de stora kyrkobränderna i vår historia är stadsbranden i 
Uppsala den 16 maj 1702 då större delen av staden, slottet och 
domkyrkan brann ned. Bland andra fi ck blivande biskopen i Skara 
Jesper Swedberg se sitt hus gå förlorat. Domkyrkan stod under lång 
tid i ruiner.

I Skara stift fi nns det fl era exempel på kyrkor som härjats av 
brand. Här några exempel: Södra Härene 1905, Karaby 1919, 
Lagmansered 1929, Vänersnäs 1941, Lekåsa 1942 och Södra Råda 
2001. Den senaste var Ledsjö som totalförstördes vid en anlagd 
brand 2004. 1987 höll även Lextorpskyrkan i Trollhättan på att 
brinna ner. Sakristian förstördes men kyrkan klarade sig.

Kyrkan skall vara brinnande i sin uppgift men förhoppningsvis 
skall kyrkorna slippa brand!  
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Markus Hagberg

BILDER AV TRON 

Trosbekännelserna kommenterade 
och speglade i kyrkorna på Kinnekulle

Kyrkoherden Markus Hagberg har med sin senaste bok 
Bilder av tron, Trosbekännelserna kommenterade och speglade i 
kyrkorna på Kinnekulle (Skara Stiftshistoriska Sällskap, nr 
97) givit Svenska kyrkans gudstjänstfolk en pedagogiskt väl 
sammanhållen genomgång av den kristna trons innehåll. De 
båda trosbekännelserna, som församlingarna använder i sina 
gudstjänster, ställer han bredvid varandra när han på hederlig 
vardagssvenska belyser deras innehåll.

Hagberg utgår med rätta från att kristen tro inte är att ”läsa 
om dåtid” utan att den är ett möte med den uppståndne, 
närvarande Herren. Tron är inte heller formen av ett privat 
tyckande utan är buren av allmänkyrklig erfarenhet.

Det är denna samlade erfarenhet, som Hagberg så 
lyckosamt kommenterar mot bakgrund av den bildvärld som 
kyrkorummen på Kinnekulle rymmer. Läsaren får hjälp att 
förstå när det var nödvändigt för koncilierna att göra sina 
avgränsningar och förtydliganden för att det avgörande 
innehållet skulle stå fram – för frälsningens skull.

Det fi nns i bästa mening ”en gemenskap mellan de heliga 
och det heliga”. Detta behöver varje tid upptäcka på nytt, 
och kanske inte minst människor i en tidsperiod som starkt 
präglas av individualism och privatreligiositet.

Markus Hagbergs bok har sin givna plats när Kyrkostyrelsens 
projekt om ’lärandet’ skall nå ut i församlingarna. Hans lättlästa 
bok är en inspirerande och nyttig samtals- och studiebok 
långt utöver Skara stift.

Köp, rekvirera för församlingsbruk! Läs till både enskild 
och gemensam uppbyggelse! Och gläds över den kristna 
trons innehåll!

Gunnar Weman
Ärkebiskop emeritus

Pris 175 kr.

Bärande tro i gudstjänstens 
mitt

”Ha mig som en signetring vid ditt 
hjärta…”

Medeltida fi ngerringar ur Röhsska 
museets samling  

Materialet i denna bok är fi ngerringar ur en samling på 
Röhsska museet i Göteborg. De 62 ringarna är inköpta 
eller skänkta till museet och har i fl era fall en dokumenterad 
historia och proveniens. 

De fl esta bär symboler hämtade från kristen tro och tradition; 
Kristus, Påskalammet och Jungfru Maria liksom Maria och 
Johannes vid Jesu kors (kalvariemotiv) är avbildningar som 
förekom under medeltiden och återfi nns på fl era av ringarna. 
Några av dem utstrålar makt och pondus både vad gäller 
tyngd och utförande och har förmodligen burits av en 
kyrklig dignitär. För samtliga gäller att ringen har hört ihop 
med ägaren på ett särskilt sätt. Samma innebörd har ringar 
idag. Förlovnings- och vigselringar, liksom vapenringar eller 
ordensringar. De berättar om samhörighet med en människa, 
en släkt eller en grupp. Ringen är en identitetsbärande symbol. 
Bokens titel är hämtad ifrån Höga visan i Gamla testamentet.

Ringarna är professionellt fotograferade var för sig och 
återges med en beskrivande text som sätter in dem i ett 
sammanhang. Åldersmässigt spänner de från högmedeltid 
fram till 1500-talet. 

Det fi nns medeltida ringar i många av de svenska museernas 
samlingar men de är tyvärr ofta bristfälligt redovisade och har 
hittills rönt liten uppmärksamhet från forskare. Få känner till 
att Röhsska museet förvaltar en intressant samling medeltida 
ringar. Nu blir dessa här presenterade i både bild och 
beskrivning. På detta sätt träder både ett kyrkligt och profant 
bruk från medeltiden fram och får sin förklaring. 

Författaren, fi l. dr Ritwa Herjulfsdotter, är etnolog och 
historiker. Fotograf är Carl Oliver Ander. 

Boken ingår i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie som 
n:o 96, omfattar 96 sidor, rikt illustrerad och med hårda 
pärmar. Pris: 150 kr.
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Matz Nilsson skriver i Stiftshistoriska sällskapets medlems-
blad 2019:1 om Olof Skötkonungs dopkälla. Han menar att 
dopet skulle ha ägt rum vid Husaby kyrka och landar i en 
förmodan att broder Laurentius (Vidhemsprästen) skulle ha 
tagit fel på källorna i Husaby och gett namnet Birgittakällan 
åt den källa som kallas S:t Sigfridskällan.

På sid. 11 i min bok Ekon i Husaby har jag en avbildning i 
faksimil av den äldsta kopian av handskriften till Äldre Väst-
götalagen. Där står att Olof var döpt ”i den källa som ligger 
vid Husaby och heter Birgittas, av biskop Sigfrid, och att Olof 
skänkte hela byn till stav och stol” till biskopen som tack för 
dopet. Vad som menas med uttrycket stav och stol är oklart. 

Det står alltså inte att Olof döptes vid Husaby kyrka, vilket 
ju inte kunde ske eftersom kyrkan inte var byggd när Olof 
döptes. Däremot står det att han döptes ”vid Husaby, i den 
källa som heter Birgittas”. Med Husaby menas uppenbarli-
gen den järnåldersby som en gång låg i backen norr om den 
nuvarande kyrkan. 

Den irländska S:ta Brigida betraktades redan fem hundra 
år före kungadopet som kelternas Maria. Hon hade en stark 
ställning i hela Europa. Hon var de ofödda barnens och frukt-
barhetens beskyddarinna och förbinds med poesin, freden 
och elden. Hon grundade - liksom hennes senare namne i 
Vadstena - i Kildare på Irland i slutet av 400-talet en kom-
munitet med både kvinnor och ett mindre antal män, med en 
kvinna i ledningen. 

Vi bör observera att källan har namn efter Birgitta och inte 
Brigida. Namnet Brigida försvenskades uppenbarligen tidigt. 
Birgitta är därför ett av de äldsta kristna namnen i Sverige, 
så tidigt att man kan fundera över om den irländska kul-
turinfl uensen på Västsverige i förkristen tid hade fört med 
sig kännedom om både S:ta Brigida och hennes förkristna 

namne Brigantia redan på 500- och 600-talen. Båda fi rades 
på samma dag, den 1 februari.

Frågar man lokalbefolkningen om Birgittakällan utpe-
kas den källa som ligger nedanför borgen.  Den har Götene 
kommun framsynt rensat upp och man har där anlagt en 
viloplats och meditationsplats under lindarna. Lokalbefolk-
ningens namntradition väger i mina ögon tyngre än Matz 
Nilssons förmodanden att Vidhemsprästen skulle ha blandat 
ihop namnen på källorna. 

Vi har ju inga skriftliga dokument och få fysiska kvarlevor 
som kan kasta ljus över frågan. Vi får röra oss med sannolik-
hetsresonemang. Till det hör källkulten både i det förkristna 
Västergötland och bland kelterna, traditionen att dop skall ske 
i rent och klart vatten och de många spåren av irländsk in-
fl uens på Kålland och längs södra Vänerstranden. Någon mil 
västerut fi nns Kristningagärdet vid Vänerstranden i Källby (!) 
socken, där man av namnet att döma döpte barn från Väner-
regionen innan kyrkor och dopfuntar fanns.

Vattnet i Birgittakällan väller fram likt en bäck som aldrig 
sinar, hur torrt det än är och hur kallt det än är. Nedanför den 
mur där källan väller fram, längst upp vid fl ödet ur marken, 
fi nns en enkel stenpackning som skulle kunna vara platsen 
där biskop Sigfrid stod när han förrättade sin historiska dop-
akt. 

Husaby är idag en mytisk plats, med andlig utstrålning, helt 
utan maktambitioner. Kyrkans strama murar håller stånd mot 
oandlighet och förfl ackning. Från S:ta Brigida och Husaby 
utgår en källa till förnyelse av tro och folkliv inte bara i vårt 
land. Husaby förvaltar ett värdefullt arv av stor betydelse långt 
utöver församlingens gränser. 

Bengt Wadensjö

Ett kungadop - men i vilken källa?
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Gör man en resa i kyrkohistorien utmed Ösan är det 
lämpligt att börja vid Suntaks gamla kyrka. Den är byggd 
på elvahundratalet enligt en grundritning för stenkyrkor i 
Sverige. Sedan kyrkan byggdes har man gjort en sakristia, i 
övrigt är den oförändrad. Följer man Ösan norrut passerar 
man ett antal kyrkor och kyrkoruiner. Efter ett tag kommer 
man till Forsby. Där fi nns Sveriges äldsta daterade kyrka, 
tagen i bruk 13 augusti 1135. När församlingarna växte kom 
behovet av större kyrkor och man byggde ut dem. Antingen 
behöll man koret och förlängde långhuset eller också rev man 
koret och gjorde det större. Forsby är ett exempel på det 
första, koret är oförändrat sedan 1135. Detta har bekräftats av 
en dendrokronologisk undersökning. I Edåsa gjorde man den 
andra varianten, på 1760-talet revs koret och kyrkan fi ck ett 
tresidigt, något bredare kor. Edåsa hör ihop med Ljunghem, 
de var två församlingar vid Ösan och båda hade medeltida 
kyrkor. Ljunghems kyrka blev utdömd under första hälften av 
1800-talet. Kyrkan revs och man uppförde den gemensamma 
kyrkan som fi ck sitt namn Edhem.  Edåsa kyrka togs ur bruk 
när den nya kyrkan stod färdig 1872. Det var meningen att 
den också skulle ha rivits men den hamnade i Västergötlands 
fornminnesförenings ägo och blev museum.

Kyrkan köptes sedan på 1930-talet av Ernst Lundell på 
gården Torestorp. Den renoverades och fi ck en sakristia på 
norrsidan och ett kolumbarium på södersidan och en ny 
kyrkport. Kolumbarium är ett gravskick som hör hemma i 
städerna. Det består av väggar med nischer där man ställer 
in urnor med aska. Nischen sluts till med en marmorskiva 
där man noterar namn och persondata på den döde.  Lundell 
hade en bror Robert, som var ingenjör i New York. Man får 
förmoda att det är denne broder som inspirerat Ernst att införa 
denna stadssed för begravning i det lantliga Edåsa. Robert har 
sin gravplats centralt placerad i kolumbariet. År 1941 skänkte 
Ernst Lundell tillbaka kyrkan till Edåsa församling och efter 
hans död 1944 gravsattes också hans aska i kolumbariet, i 
samma gravrum som brodern. När församlingen fi ck tillbaka 
Edåsa kyrka hade man sedan länge vant sig att fi ra gudstjänst i 
Edhems kyrka. Edåsa kom därför att användas då och då som 
sommarkyrka. 

I mitten på 1990-talet slogs Edåsa och Ljunghems 
församlingar ihop och bildade Vretens församling. I anslutning 
till detta fi ck Edhems kyrka namn efter församlingen och 
heter numera Vretens kyrka. I slutet av 1900-talet renoverades 
Edåsa kyrka både invändigt och utvändigt. Den användes 
därefter under vinterhalvåret då den är billigare att värma 
upp än Vretens kyrka. Edåsa kyrka är spännande och gåtfull, 
jag ska här berätta om tre av gåtorna.

NATTVARDSBILDEN
På norrväggen fi nns en målning av nattvarden. Den tillhör 
det yngre skiktet av målningar i kyrkan. Bilden är restaurerad 
och alla detaljer syns inte men Jesus och Johannes och en 
brödkorg i förgrunden går inte att ta miste på. På söderväggens 
målning fi nns namnet Johannes och en örn. Konstnären 
måste ha haft Johannesevangeliets berättelse om nattvarden 
i tankarna, för där fi nns nattvardsteologin i brödundret i det 
sjätte kapitlet. Brödkorgen mitt i bilden binder ihop de båda 
texterna. Det som slår en när man betraktar bilden, är hur 
kärleksfullt Johannes lutar sig mot Jesus. Osökt går tanken 
till Dan Browns berättelse om Leonardo da Vincis målning 
av nattvarden, där Brown fi nner underlag för antagandet att 
Jesus hade ett förhållande med Maria Magdalena och att 
det är hon och inte Johannes som är avbildad på målningen 
av nattvarden. I da Vincis målning av nattvarden lutar sig 
Johannes från Jesus och det bildas en triangel dem emellan, 
som Dan Brown gör en poäng av i sin berättelse. Det fi nns 
en kyla mellan de båda i da Vincis målning som här är ersatt 
av en förtrolig närhet när Johannes kärleksfullt lutar sig mot 
Jesus. Johannes avbildas oftast utan skägg, vilket ger möjlighet 
att ta honom för en kvinna.

Nu undrar man om konstnären i Edåsa hade samma tankar 
som Dan Brown tillskriver Leonardo da Vinci. Hade Brown 
sett bilden i Edåsa hade han förmodligen tolkat det så. Men 
det kan ju givetvis vara så att konstnären i Edåsa kyrka bara 
vill ge en stark bild av det kärleksband som fi nns mellan 
Johannes och Jesus och som kommer till uttryck i Johannes 
evangeliet, bland annat i att Jesus anförtror sin mor Maria till 
Johannes när han hänger på korset och att Johannesevangeliets 
författare använder omskrivningen ”den lärjunge som Jesus 
älskade” om sig själv. 

FISKTRIQUETRA
Målningarna på söderväggen är mer skadade och vad de 
föreställer är oklart. Men på denna vägg fi nns en fi sktriquetra. 
Detta är en gammal kristen symbol, här gestaltad me d 
naturalistiskt avbildade fi skar. Triquetran fi nns i fl era varianter 
och är en klassisk treenighetssymbol. Fisktriquetran tydliggör 
med fi skens trekantiga huvud och öga tanken på en Gud 
som är treenig och allseende. Bilden är vanligare stiliserad 
som en triangel med ett öga. Denna bild är rolig då de tre 
fi skarna är lagda på varandra med stjärtarna åt olika håll. Drar 
man en linje mellan fi skstjärtarna får man en triangel stående 
på basen där fi skhuvudet blir ett trekantigt öga och fi skögat 
en iris. Fisktriquetran knyter också denna treenighetsbild 
till urkyrkans bekännelse: Ichtys. Den symbolen hör intimt 

TRE GÅTOR I EDÅSA
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samman med Johannesevangeliet där Petrus fi ck bekänna sin 
kärlek till Jesus tre gånger på stranden vid Genesarets sjö vid 
en glödeld med fi sk. Det märkligaste med Edåsa kyrka är 
nu inte denna ovanliga bild utan en bild som skulle kunna 
kallas en ”fi skdiquetra och som fi nns under den första. Skulle 
han göra två fi sktriquetror? Inte så troligt, man gör nog 
bara en treenighetssymbol i taget. Tänkte konstnären sig att 
betraktaren skulle fundera i en process. Efter att ha mediterat 
över triquetran och de tre delarna i gudomen skulle han 
titta på diquetran och fundera över vilken del i treenigheten 
som betraktaren hade försummat. För en del människor tar 
ju Guds transcendens över på bekostnad av inkarnationen, 
man tänker mer på Fadern och Anden än på Sonen. För en 
del blir kyrkan viktigare än skapelsen och man tänker bara 
på Jesus och Anden. Kanske en något långsökt tolkning av 
de båda quetrierna. Eller visar bilden, i den helhet som nu 
är borta, Jesu möte med Petrus vid kolelden vid Genesarets 
strand. Fiskarna vid elden är arrangerade på ett symboliskt sätt 
och han kunde ju bara göra en triquetra. Eller hade kanske 
konstnären med sig en praktikant som fi ck uppdraget att göra 
en kopia av den första bilden, men som blev sjuk och inte 
kunde göra den färdig?

MOSES OCH STENTAVLORNA
Den tredje gåtan handlar om altaruppsättningens Mose 
med stentavlorna, den är från 1700-talet. Mose fi ck enligt 

andra Moseboken buden skrivna på två tavlor. Nu är det 
inte självklart hur många buden är och ens vilka de är. Det 
vanligaste är att man ser det som elva bud och då måste man 
slå ihop två bud och det kan man i huvudsak göra på två 
sätt. Det elfte budet är i detta fall ”Du skall inte göra dig 
någon bildstod”. I katolsk och luthersk tradition räknar man 
in detta i det första budet: ”Du ska inte ha gudar vid sidan 
av mig”. Men bland annat i reformert tradition låter man 
bildstodsförbudet bli ett eget bud med nummer två och så 
slår man ihop de två sista buden: ”Du skall inte ha begär 
till din nästas hustru” och ” Du ska inte ha begär till din 
nästas hus”. Men den katolskt-lutherska traditionen är det 
enda vi känner till så det reformerta sättet känns främmande. 
Vi märker den reformerta traditionen mestadels i frikyrkorna 
genom avsaknad av bilder. Det tomma korset är vanligt i 
pingstkyrkan.

 

Nu kan man skriva de tio budorden på två sätt på de båda 
tavlorna: antingen fördelar man dem lika - fem på varje – eller 
också delar man upp dem tematiskt – de som handlar om vårt 
förhållande till Gud på den ena och de som handlar om vårt 
förhållande till vår medmänniska på den andra. I traditionell 
konfi rmandundervisning brukar detta sammanfattas med det 
dubbla kärleksbudet: Du ska älska Gud av hela ditt hjärta och 
din nästa som dig själv. I vår tradition innebär det att vi har tre 
budord på den första tavlan och sju på den andra. I reformert 
tradition får man fyra på första tavlan och sex på andra. Då 
blir den stora frågan: Hur kommer det sig att det fi nns en 
reformert uppdelning av budorden på en bild av Mose och 
stentavlorna i Edåsa när statyn är från 1700-talet? Var Robert 
Lundell, ingenjören i Amerika, en hängiven reformert och 
såg statyn vid besök i Sverige. Gick han en mörk natt och 
skar bort de två tavlorna med en traditionell uppdelning 
3+7 och ersatt den med en reformert 4+6? Knappast, en 
engagerad reformert hade förmodligen rivit ut all inredning 
och målat kyrkan vit och satt ett tomt kors i koret. Statyer av 
Mose och stentavlorna med uppdelningen 4+6 måste vara 
mycket ovanliga. Kanske var skulptören från 1700-talet en 
tidig läsare. Det var ju i grannsocknen, Fröjered, man först 
kallades läsare. Där predikades i herrnhutisk anda redan under 
första delen av 1700-talet. Han visste mycket väl vad den 
traditionella uppdelningen av buden var i vårt land, men i 
god luthersk anda hade han läst sin Bibel och förstått att den 
tolkningen inte var självklar och kanske inte ens den bästa. 
Kanske skrev han som han gjorde för att gudstjänstbesökaren 
skulle få något att tänka på.     
   

Stellan Wihlstrand

Örnen med Johannesnamnet
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När stiftet förvärvade det s.k. Trybomska huset i Skara, 
(Borgmästare Anders Peter Trybom 1827-1911) och skulle 
förena detta hus med gamla domkapitelhuset, behövdes 
en tillbyggnad. Detta blev den s.k. ”tårtbiten”, som skulle 
sammanfoga de två gamla fastigheterna. Den fi ck formen av 
en trekant, i glas och stål. Dessa tre delar blev Skara stiftskansli. 
Här skall i korthet beskrivas förhistorien och de många bottnar 
som ”tårtbiten” vilar på. Stiftskansli invigdes den 6 september 
1990.

När Kyrkvägen, skulle rapportera från invigningen, var 
”tryckfelsnisse” där. Kyrkvägen skrev om stiftets nytillträdde 
biskop, Skara stifts 81:e biskop, Lars-Göran Lönnermark: 
”Den 6 september 1900 kunde (han) sätta nyckeln i dörren 
till det nya kanslihuset och därmed inleda en ny epok i stiftets 
historia.”

Det kan tyckas vara en småsak med nittio år hit eller 
dit, när ”tårtbiten” vilar på dokumenterad minst 800-årig 
stiftshistorisk botten. Men tryckfelet leder vidare till en 
spännande historia. För att få en stadig botten till just denna 
”tårtbit”, backar vi tillbaka 118 år, just till 1900-talets början. 
Vi kan så förstå hur stiftet förbereder sig för att möta en ny 
tid som kyrka och stift. En stiftsorganisation med stiftskansli 
växer fram.

Förändringens vindar påverkar kyrkans arbete
Vad som hände i Skara den 6 september 1900, vet jag 
inte. Men det var förändringens vindar som blåste över ett 

stormigt Europa.  Första världskriget väntade, fjorton år efter 
sekelskiftet.  Kanske var det en oro över tidens tecken som 
bidrog till att den år 1905 nyvalde biskop Hjalmar Danell 
(biskop 1905-1935) kallade till ett första ”Stiftsmöte” i Skara 
1911. Det samlade 637 deltagare och varade i tre dagar 
och innehöll såväl föredrag som gudstjänster. Detta första 
”stiftsmöte” innehöll embryot till något som kommer att leda 
oss fram till ett behov av ett nytt, för stiftets olika organ och 
personal, samlat stiftskansli i Skara 1990. Därmed kan vi börja 
historien om ”tårtbitens” tillkomst.

De av biskop Hjalmar Danell sammankallade ”Stiftsmötena” 
fi ck ofta en fördjupning genom artiklar i den sedan 1906 
utgivna ”Julhälsningar till församlingarna i Skara stift”. Långt 
senare, under biskop Ljunggrens ämbetstid (1935-1950), blev 
Kyrkvägen, - Tidning för Skara stift, med provutgåva november 
1942, ett nytt viktigt instrument för biskopen och stifts-
ledningen att kommunicera tros- och samhällsfrågor i tiden.
Vid dessa ”Stiftsmöten” avhandlades ämnen som den 
avskaffade katekesundervisningen och undervisningen i 
kristendom. Men även frågorna om familj, äktenskap, den 
framväxande demokratiseringen i samhället, den fortgående 
urbaniseringen och sekulariseringen, var återkommande 
ämnen. Gudstjänst och bibelundervisning, var självklara 
delar. Hur möter vi som kyrka alla förändringar i samhället? 
Inom ramen för dessa ”stiftsmöten”, växte det fram ett 
valt ”ombudsmöte”. Frågan om barnen och ungdomarnas 
framtid, var ett annat brännande ämne. Redan 1913 tillsatte 

Snart en trettioårig tårtbit - med många bottnar!

 Foto: Sven-Erik Falk
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“stiftsmötet” det första ”Ungdomsförbundet”. Efter fl era års 
samtal på ”Ombudsmötet” beslutades om stadgar för ett nytt 
eget Skara stifts Ungdomsråd, årtalet var 1926. Förändringarna 
i samhället måste leda fram till handling från kyrkans sida. Det 
leder fram till aktivitet på alla fronter och vi anar alltmer 
behovet av en organisering av stiftsarbetet.

Ny form för stiftets organisation växer fram
Barn- och ungdomsarbete genom Skara stifts Ungdomsråd 
och senare det mer friluftsinriktade Ansgarsförbundet blir 
självklara delar av församlings- och stiftsarbetet, som vi idag 
känner igen i Svenska Kyrkans Unga. De två förenas till ett 
samlat organ 1990. Söndagsskola, syföreningar, förtroendevalda, 
kyrkokörer, missionsarbetet, utlandsförsamlingar mm behövde 
inspiration. Som ett stöd till allt detta tog Ombudsmötet 
initiativ till ett Skara stifts Stiftsting vars inrättande beslutades 
vid ett extra stiftsmöte 4 juni 1960. Stiftstingets utsedda 
styrelse var Stiftsrådet, med biskopen som ordförande. 
Under ämbetstiden för biskoparna Gustaf Ljunggren (1935-
1950), Yngve Rudberg (1951-1955), Sven Danell (1955-
1969) och Helge Brattgård (1969-1985) tillkom viktiga 
stiftsinstitutioner, som krävde en förankring bland stiftets 
församlingar. Det var stiftsgården Flämslätt (1939) stiftets 
Folkhögskola i Hjo (1958), stiftsgården Lilleskog (1970) och 
Själavårdsinstitutet vid Lilleskog (1990).  Därtill en nyuppförd 
biskopsgård i Skara, (stod färdig 1938). Det behövdes inte bara 
förankring utan också stora ekonomiska resurser. De fl esta 
församlingar och pastorat var redan från Stiftstingets start 
1960, anslutna med en ”stiftsavgift”. Men med alla uppgifter 
som väntade, så beslutar Skara stiftsråd att inrätta en särskild 
Organisationskommitté, med ett verkställande utskott, under 
biskop Karl-Gunnar Grapes ledning. Uppdraget var ”att skapa 
en ny gemensam ändamålsenlig stiftsorganisation för Skara 
stift”. Tre års utredande, under biskopens ledning påbörjades 
1986.  Prosten Gert Alnegren blev sekreterare för utredningen 
och undertecknad fi ck leda arbetet med tillskapandet av ett 
nytt stiftskansli. Arbetet avslutades med ett färdigt förslag, 
januari 1989, både vad avsåg organisation och nytt stiftskansli. 
Inte minst tack vare dåvarande biskops goda kontakter med 
Civildepartement och Kammarkollegium kunde en särskild 
och då unik Prästlönefondsfastighet bildas, för att möjliggöra 
en ekonomisering av ett nytt gemensamt stiftskansli. Projektet 
stiftskansliet fi ck en budget på 16 miljoner kronor.

Organisationskommittén arbetade fram förutsättningarna 
för det som vi idag känner igen som ”stiftet” och ”stiftskansliet”. 
Den 4 februari 1989 samlades för första gången det nyvalda 
stiftsfullmäktige och det bestod i enlighet med kommitténs 
förslag av 71 ledamöter. Fullmäktige valde vid nytt möte för 
första gången en ny Skara stiftsstyrelse den 11 februari 1989, 
som bestod av tolv ledamöter, jämte biskop Lönnermark som 
självskriven ordförande (biskop 1989-2004). Ordförande i 
det nyvalda stiftsfullmäktige, som ersatte stiftstinget, blev en 
välkänd förtroendeman i Skara stift, Eskil Jinnegård, Fristad.
Det blev också möjligt för stiftsfullmäktige att stabilisera 
organisation och ekonomi. Långt senare innebar det bland 
annat att stiftet som egen juridisk person den 24 januari 
2003 förvärvade stiftskansliet för en köpeskilling av 16,7 milj. 
kronor.

Ett stiftskansli med ”tårtbit” och många bottnar tar 
form.
Som sagt, det fi nns många bottnar i den nya ”tårtbiten”, 
som kom att förena det gamla Domkapitelhuset och det 
s.k. ”Trybomska” huset.  Längst upp på den nybyggda delen 
placerades självklart stiftsvapnet!  Detta var den symbol, som 
skulle påminna om byggnadens historia. Men är man en 
tilltänkt ”tårtbit” mitt i en stad och domkyrka med medeltida 
ursprung, så är det mycket att tänka på, att samråda om och 
att utgräva. Det gav undertecknad anledning till många 
samtal med kulturmyndighet, kommun och chefen för 
egendomsförvaltningen, Tomas Hennig. Arbetet kunde ske i 
nära samråd med biskop och Egendomsnämndens ordförande 
Lars Weibull, Habo. Utgrävningen var på alla sätt spännande 
och omfattande.

Det blev 4000 föremål och 300 kubikmeter jord och 
sten att ta vara på. Utgrävningen avslöjade att det nya 
stiftskansliet skulle stå på stiftshistorisk mark. Kort och gott 
kan det sammanfattas: Här stod yrkesfolk och högg sten 
till domkyrkan på 1200-talet. Mycket stenfl isor! Redan på 
1300-talet byggdes hus för domkapitlets verksamhet, kunde 
utgrävningen bekräfta. Fina läderarbeten och ett romerskt 
mynt bekräftade kontakter långt utanför Skara och Skara 
stift. Biskop Brynolf (1248-1317, vald till biskop 1278 efter 
omfattande studier i Paris) får påminna om detta faktum. Men 
åter till ett stiftskansli och dess tillkomst, från utgrävning våren 
1989, byggstart 4 september 1989 och högtidlig invigning 6 
september 1990.

”Tårtbiten” bevarar sin hemlighet till framtiden.
Således inte 1900 men ett område med mycket stiftshistoria 
i botten på ”tårtbiten”. Den bevarade gamla trappan i den 
äldsta bevarade delen av domkapitelbyggnaden (1746) minner 
om den tid när biskopen hade en övernattningslägenhet, 
när vinterstormar omöjliggjorde utresan till det gamla 
biskopssätet Brunsbo. Men det minner också om en annan 
tid, när biskopen inte med bil kunde åka hem från t.ex. N. 
Hestra eller S. Råda, N. Fågelås eller S. Härene, Habo eller 
Hemsjö.  På resan kanske biskopen tänkte på sin företrädare, 
biskop Bengt den gode (ca 1150-1190), som lät bygga broar 
och vägar i stiftet.  Men åter till kansliet och Skara, där entrén 
till stiftskansliet väntar och Brynolfs-rummet. 

Nu kan avslöjas att den gamla handgjorda nyckel som 
nyttjades 1990, symboliskt av biskop Lönnermark vid 
invigningen, kommer från en ort och plats som under Per 
Brahe d.y. tid (1602-1680 greve och riksdrots) hörde till Skara 
stift men då till Visingsborgs härad!  Nyckeln som nyttjades 
vid kansliets invigning hänger kvar, men även här blev det 
ett ”tryckfel”- ett tidsrelä hade låst dörren, så stiftshistoriska 
sällskapets numera registeransvariga fi ck i all hast ställa om 
det tidsinställda låset. Dörren öppnade sig! 

Vad som dock förblir en hemlighet till nästa utgrävning 
är vad byggmästare Pettersson, byggnadssakkunnig Jansson, 
arkitekt Falemo och undertecknad lät lägga in i skrinet som 
murades in i “tårtbiten”. Det får framtidens utgrävningar 
avslöja!
Skara stift - ett stift i förändring. Med ”TÅRTBITEN” och 
en bevarad, inmurad, hemlighet!

Sten-Åke Engdahl
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Det var i Sandhem skogstrakter som Claes Johan Ljungström 
föddes den 25/7 1819. Hemmet var enkelt och fattigt. Fa-
derns namn var Börjesson men Claes Johan tog sitt namn 
efter födelseplatsen - torpet Ljunghem. Han skrevs in i Skara 
skola 1834 och genomgick denna på halva tiden, 6 år, varefter 
han blev student i Uppsala 1842. Efter tre år prästvigs han 
för Skara stift och fi ck sitt första missiv till Bottnaryd. 1855 
tillträdde han som komminister i Bredared, 1859 i Böne och 
1866 i Lidköping. Slutligen blev han 1871 kyrkoherde i Väs-
tra Tunhem.

Häradsbeskrivningar
Claes Johan Ljungström namn är intimt knutet till Västgöta-
litteraturen då han gav ut fem värdefulla häradsbeskrivningar 
och en pastoratsbeskrivning; Beskrifning öfver Bredareds pastorat 
(1860), Redvägs härad med staden Ulricehamn (1861), Beskrifning 
öfver Åhs och Wedens härader samt Staden Borås (1865), Kin-
nefjerdings och Kållands härader samt Staden Lidköping (1871), 
Beskrifning öfver Wartofta härad och Staden Falköping (1877). 
Postumt utgav hans änka 1884 med hjälp av svärsonen Gustaf 

200 år sedan Claes Johan Ljungström föddes

Särner (kyrkoherde på Vänersnäs) Wäne härad samt Staden We-
nersborg. Det kostade bara 1 kr men var också tryckt på billigt 
tidningspapper!

Utöver det ovan angivna gav han även ut Commentar öfver 
Psalmerna (1855) och Runa-list eller om konsten att läsa runor... 
(1866, andra upplagan 1875) samt anonymt en bok om Bi-
odling. Beskrivningen över Bredareds pastorat ingick i Elfsborgs 
läns södra Kongl. Hushållnings Sällskaps Årsberättelser 1859, 
tryck hos C. G. Rydin i Borås 1860. 

Fornminnen
Redan som ung präst började han uppteckna och avbilda 
fornminnen och skrev uppsatser i olika tidningar som Svenska 
Familj-Journalen och Ny Ill. Tidning.  Många av dessa artik-
lar behandlar händelser i hans hembygd och där han senare 
verkat som präst. Den mest kända artikeln är Ett vinterdygn i 
ett allmogehem för 50 år sedan i Västergötlands sydöstra skogsbygd 
(1880). Han medverkade även med värdefulla artiklar i Väs-
tergötlands Fornminnesförenings Tidskrifts första årgångar. Denna 
förening hade han varit med att bilda 1863 och var dess se-
kreterare livet ut.

 1869 är han en av fl era Lidköpingsbor som grundar frimu-
rarföreningen Lidköpings Brödraförening – en av Sveriges äldsta. 
Likaså var han initiativtagare till frimurarlogen Räta Vinkeln i 
Vänersborg som grundandes 1875. 

Lärda sällskap
Han var medlem i Svenska Fornminnesföreningen och blev 1863 
invald i Kongl. Nordiska Oldskriftsellskapet. 1873 invaldes han 
som korresponderande ledamot av Kungliga Vitterhet Historie 
och Antikvitets Akademien.  

Redan när Ljungström kom till Tunhem påbörjade han 
räddningen av de Torstenssonska gravhällarna som idag fi nns 
inne i kyrkan. Dessa och andra uppsattes 1875. Han var också 
energisk när det gällde att bygga en ny kyrka i Gärdhem. 
Denna invigdes 1879.

Arbetskapacitet
Ljungström hade en stor arbetskapacitet och startade mycket 
tidigt på morgonen dagens arbete. Som ytterst viljestark drev 
han ofta sin vilja igenom i olika frågor. Lågkyrkliga och fram-
förallt de frikyrkliga var han ytterst kritisk mot och hans star-
ka kyrklighet var ett arv efter modern som exempelvis aldrig 
övergav 1695 års psalmbok. Sanfrid Welin beskriver honom: 
”Ljungström var en man med bestämda principer och böjde 
sig icke gärna för andras meningar.”

En ytterst livaktig prästtjänst avslutas den 8 december 1882 
då han avlider i Västra Tunhems prästgård. Ljungström be-
gravs på Tunhems kyrkogård under en högrest gravsten med 
runslingor. Vid sin död var han utan tvekan en av Skara stifts 
mest framstående präster.

    Johnny Hagberg
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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.

Anders Holmer 
1864-1916. Locketorps siste komminister

 Vår medlem Gunnar Astin har givit ut ett häfte om 24 s. 
som handlar om Anders Holmer som blev Locketorps siste 
komminister. Det är ett spännande liv som gestaltas. Locke-
torpsborna mindes honom långt efter hans död, inte minst 
för hans folkbildningsarbete. Han var en nykterhetsvän och 
även bibliotekarie i socknen. Han var också en av de första 
som arbetade för djurskydd. Något som idag är självklart men 
på hans tid var eftersatt.

Sedan 2018 är vår medlem, professor Mats Malm, Göteborg 
ledamot av Svenska Akademien och från och med 1 juni 
2019 dess ständige sekreterare. Sällskapet säger ett stort grattis 
till denna nya befattning.

Mats Malm disputerade 1996 på en avhandling om göti-
cismen; Minervas äpple: Om diktsyn, tolkning och bildspråk 
inom nordisk göticism.  Han är professor i litteraturvetenskap 
vid Göteborgs universitet sedan 2004 och invaldes 2018 i 
Svenska Akademien, där han efterträdde Klas Östergren på 
stol nr 11. 

Grattis till vår medlem 
Mats Malm!

Bokdag på Hemgården i Borås

Den 23 mars hölls det en bokdag på Hemgården i Borås. Säll-
skapet medverkade för första gången. Det blev en intressant 
dag med många möten. En del böcker såldes. Den sällskapet 
sålde mest av var dock Västgötalitteraturs Borås stads historia 
I-III och i pappkassett. Men även Din egen Anne-Margrethe 
var populär. Sällskapets medlemsblad hade också en strykande 
åtgång här i Knallestaden. Kanske var de för att de var helt 
gratis?
Nu väntar deltagande i Släktforskardagar i Borås den 24-25 
augusti.
Under dagen deltog Gunnar Wilsson, Lena Maria Olsson 
Florberg och Lennart Nordquist
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Ytterligare om kyrksamma hundar

I medlemsbladet för 2017:1 berättade undertecknad om 
kyrksamma hundar. Som exempel på sådana pekades på Carl 
von Linnés hund Pompe som följde med sin husse men 
också gick ensam till gudstjänsten. När denna blev för lång 
lämnade han den med ett kraftfullt ”vov”. Det var självklart 
ett ofog som den lokale prästen inte tyckte om och påpekade 
för både Linné och domkapitlet. Vidare pekades på den 
hundälskande kyrkoherden i Nårunga Carl Ivar Lundqvister 
som brukade medföra sin hund både innanför altaret och 
upp på predikstolen. Det bör ha varit en märklig syn när 
både kyrkoherde och hund stod inför altaret och mässade. 
Att Lundqvister blev avsatt från sin tjänst kan man förstå 
inte minst då han själv var en ”fyllehund” och allt som oftast 
uppträdde berusad i tjänsten. Här följer en berättelse om 
fl er kyrksamma hundar! I den 2018 utgivna minnesskriften 
Långareds kyrka 200 år fi nns en artikel om hunden Björn som 
här återges. 

*
Minnesanteckningar från Hasselrots tid
Halvar Hasselrot var yngsta barnet till Nelly och Axel Mathias 
Hasselrot. Han har antecknat minnen från sin barndom som 
prästson och boende i prästgårdarna i Långared och Norra 
Fågelås. Halvar var åtta år då fadern fi ck tjänst i Norra 
och Södra Fågelås. Han har skildrat det dagliga livet i en 
prästfamilj kring förra sekelskiftet, som naturligtvis mycket 
kretsade kring kyrkan. Här följer ett par episoder ur hans 
mycket långa berättelse. 

I korfönstret till höger om altaret låg Björn, församlingens 
utan tvekan ivrigaste kyrkobesökare. Han uteblev aldrig från 
en gudstjänst. Björn var vår stora, långhåriga, svarta och bruna 
hund. Han visste på pricken då det skulle bli kyrkobesök. 
Långt innan någon av oss börjat göra sig i ordning att gå, 
sprang han i förväg, smet in genom dörren tillsammans med 
kyrkvaktmästaren och hoppade upp på sin plats för att sedan 
orörlig bli liggande tills gudstjänsten var slut. Han hade blivit 
en institution och skulle saknats av församlingen.

Lite längre fram i berättelsen kan man läsa mera om Björn.
En söndag gick det särskilt galet. Vår hund Björn hade 

som vanligt sprungit i förväg till kyrkan och intagit sin plats 
i korfönstret. Då han hörde en främmande röst, vaknade 
han upp, lyfte huvudet från framtassarna och vädrade. Han 
hoppade ned från fönstret och gick fram till altarringen. 
Pastorn stod med ryggen mot församlingen och hörde några 
fnissanden nere från kyrkan. Då han vände sig om för att 
med stränga blickar fastnagla den skyldige, hade Björn redan 
gått vidare in genom dörren till sakristian. Det fräste åter till 
från en bänkrad, där ungdomar placerat sig. Detta gick för 

långt ansåg pastorn. Han avbröt mässan. ”Det här är ingen 
plats för skratt och nojs” röt han. ”Den som inte känner 
vördnad inför det heliga rummet kan gå ut.” Detta var något 
oerhört. Församlingen satt andlös, och inte bättre blev det, 
då i detsamma predikstolen över altaret plötsligt drog till sig 
allas blickar. Björn hade förirrat sig dit och stack nu fram sin 
vädrande nos över predikstolsräcket mitt ovanför den intet 
ont anande pastorn. Ett ljudligt frustande bröt ut från olika 
håll av kyrkan blandat med kvävda skratt. Flickor böjde sig 
eldröda ned i bänkraderna med näsdukar för munnen. För 
en ung pastor med självaktning blev detta för mycket. Han 
började en ljungande straffpredikan till församlingen. Inte 
kunde han veta, att Björn stack ut en nyfi ket vädrande nos 
från predikstolsrampen blott någon meter över hans huvud. 
Gamle klockaren reste sig upp i sin bänk framme i koret 
och vinkade åt pastorn. Hm, hm, harklade han sig, pekade 
upp mot predikstolen, hm, hm. Pastorns blick fångades av 
det uppåtriktade pekfi ngret, han vred på huvudet och följde 
den givna riktningen. Det blev mol tyst en stund. Nu hördes 
inte längre några skratt. Det hade blivit spännande. Pastorn 
var eldröd i ansiktet. Sedan blev han blek. ”Kör ut djuret 
ur Guds hus!” sade han. ”Låt oss fortsätta gudstjänsten.” En 
pojke klampade upp på predikstolen förtjust över avbrottet 
och kom därpå ned med Björn, som viftande med svansen lät 
sig ledas ut ur kyrkan.

Det var en dyster middag som följde på högmässan. Pastorn 
satt som ett åskmoln. Vad som hade föregått, hörde inte vi 
barn, men det måste ha varit en upprörd scen, där mor hade 
all möda att lugna den förbittrade unge prästen, som ansåg 
sig ha dragit löje över sig och hela prästkallet. Då händelsen 
senare kom på tal, gled det så karaktäristiska leendet fyllt med 
melankoli över fars anletsdrag, och han smekte sakta Björns 
huvud, som tiggande vilade i hans knä.

*
Kanske fi nns det fl er berättelser om kyrksamma hundar? 
Läsarna av denna artikel får gärna komma med tips.

Johnny Hagberg

Är din årsavgift betald?

Medlemsavgiften för år 2019 är
100: – per medlem och år.

Ständig medlem avgift kr 750:-.
Bankgiro 5812-8166 eller PlusGiro 484 1842-0.
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Det vilar en lite speciell stämning över staden vid Viskan. 
Vi ser fram mot att högtidlighålla Borås 400-årsjubileum år 
2021. Varje år den 29 juni fi ras här i Borås en födelsedagsfest 
med tårtkalas i Stadsparken. Om bara ett par år kommer den 
alltså att bli extra festlig.

När grundades staden?
Somliga undrar om årtalet 2021 är korrekt. Blickar man 
ett sekel tillbaka, så fi nner man att 300-årsjubiléet fi rades år 
1922. Den fl itige skribenten och amatörhistorikern Otto 
Mannerfelt hade vid det laget fått Borås Tidnings uppdrag att 
skriva en bok om Borås historia. Han nämner två viktiga skäl 
till stadsbildningen: ”att utrota landskapet i Sjuhäradsbygden” 
och att ”den av stora svårpasserade skogar omgivna dalkjusan 
vid Torpa [skulle] lämpa sig utmärkt framför allt till 
försvar”1. I ”en kunglig skrivelse till undersåtarna i Vedens 
härad, daterad Stockholm den mars 1620, föreskrevs, att de 
vandrande Västgötarne [..] skulle sätta sig ned i en stad eller 
ock upphöra med sin handel”2. Av ett sådant påbud fann de 
för gott att anlägga en stad. I detta värv var riksrådet och 
landshövdingen Nils Stjernsköld dem behjälplig med att 
utstaka stadens utsträckning. Vid hans besök i Torpa by den 8 
maj 1621 daterade enligt Mannerfelt denne ”Västergötlands 
generallandsherre” en skrivelse ”av den nya staden Torpa”3. 
Mannerfelt är väl medveten om att det i Borås stadsarkiv 
fi nns ett kungligt brev av den 29 juni 1621, där kungen 
uttalade sitt välbehag över att man ”var sinnade bygga en 
stad vid Torpa kyrka” men att han var ”förhindrad att nu 
utfärda privilegiebrev”. I Torpa fi ck man dock ”tillstånd att 
nyttja o. bruka stadslag”. Lagligen skulle det inte - menar 
Otto Mannerfelt - fi nnas fog för att kalla Borås stad ”förrän 
privilegiebrev utfärdats i Stockholm den 25 maj 1622”. Det 
är också där det stipuleras, att ”efter denna dag” heter staden 
Borås4. Senare under 1900-talet har man dock tolkat saken 
så, att det kungliga brevet av den 29 juni 1621 ”bör ses som 
dagen för stadens grundande”5. Den åsikten dokumenteras 
även på en stentavla vid foten av den skulptur på Stora torget 
i Borås som visar upp Gustav II Adolf i egenskap av stadens 
grundare. 

Kyrkan jubilerar
I år passar Borås pastorat på att lyfta fram ännu ett jubileum 
som har anknytning till det som nu har sagts. Det gäller 
kyrkan som en gång låg mitt i Torpa by, annexkyrkan som 

blev stadskyrka och därför byggdes ut ordentligt för att bli 
en tillbörlig helgedom för den unga staden. Kyrkan kunde 
äntligen invigas i sitt nya skick år 1669. Ett par år senare gav 
Karl XI sitt nådiga tillstånd till att den skulle heta Caroli 
kyrka. Nu används i församlingen fl itigt en logotyp med 
orden ”Caroli kyrka 350 år”.

Arvtagare till Torpa kyrka
Staden som byggdes upp för fyrahundra år sedan kom alltså att 
utgå från Torpa kyrkby. Sockenkyrkan där har medeltida anor. 
Några intressanta fynd av stenfragment med typiskt romanska 
drag ger vid handen ”att Torpa redan omkring år 1200 erhöll 
en kyrka av sten”6. Det bör även noteras att det rör sig om 
sandsten. Under putsen på Caroli kyrkas södra mur döljer 
sig partier av en gammal mur, uppförd ”av stora välhuggna 
sandstensblock”. Muren tillhör utan tvivel Torpa romanska 
kyrka, och det har konstaterats att ”grunden under kyrkan här 
är mera stabil än under kyrkans nordmur och under dess kor”7. 
Sten Karling, som på 1950-talet skrev en stor monografi  om 
kyrkorna i Borås och Brämhult, förmodar ”att Torpa gamla 
kyrka anslutit sig till den anglonormandiska tradition, som 
grundlades i Västergötland redan under missionstiden”8. Som 
ett gott exempel på en kyrka i denna tradition tar han fram 
en bild av min hemsockens kyrka, Söne på Kålland9. Från 
sent 1100-tal och under det följande århundradet uppfördes 
i Västergötland ett imponerande antal stenkyrkor. Det var 
säkerligen ett stort företag att forsla sandsten från stenbrotten 
milstals bort vid de västgötska platåbergen ända till Torpa.

Ett av de fragment i sandsten, som påträffats i Caroli 
kyrka, härrör uppenbarligen från en medeltida dopfunt. 
Ornamentiken på stenen visar att den har ”utförts av 
stenmästaren Andreas som var verksam i Västergötland 
omkring 1200”10. Andreas hade sannolikt sin verkstad i 
Sjuhäradsbygden där hans funtar fi nns i bortåt trettio bevarade 
exemplar.

Stadskyrkan byggs och brinner…
För att ge staden Borås en värdig kyrka måste den bli 
betydligt större än den gamla Torpa kyrka, eller som det sägs 
på den tidens språkbruk: ”vår stadz kiörka til förwidnings 
Böggningh”. Då det var en tid med krig, regentskiften och 
ekonomiska bekymmer, visade det sig svårt att få fram de 
allmänna medel för kyrkbygget som ställts i utsikt. Borås 
eget borgerskap tog då saken i egna händer, med den driftige 
borgmästaren Johan Svensson Wijndrufva, och arbetena tycks 
ha kommit i gång 1662. ”1669 stod den nya kyrkan färdig 
till det yttre, så när som på tornet.” Under 1670-taIet tillkom 
”orgel, altaruppsats och predikstol”. Altaruppsatsen beställdes 
1675 av bildhuggaren Bengt Svensson i Kristinehamn och 
torde ha stått färdig omkring 1680. I väntan på ett tornbygge 

Jubileum i Borås – såväl i staden som i kyrkan
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hade man uppfört en klockstapel, och det dröjde ända till 
hösten 1681, innan tornet kom att muras. ”När man hunnit 
så långt och kyrkan alltså stod i det närmaste färdig i sitt nya 
ståtliga skick, härjades templet den 12 december 1681 av 
en våldsam brand, som därjämte lade hela staden i aska.” I 
branden förlorade man ”klockor, tak och inredning” 11. 

Kyrkan kunde återuppbyggas efter branden, inte minst tack 
vare kollekt togs upp i rikets kyrkor. Men det skulle inte 
dröja mer än 46 år, tills den än en gång skulle bli rov för en 
förödande brand. Det mest angelägna efter 1681 års brand 
mitt i vintern var att lägga nytt tak över kyrkans murar och 
täta de förbrända fönstren. Murverket hade tagit skada av 
branden, och därför uppfördes strävpelarna år 1684. Nästa 
år var ett nytt trävalv slaget inne i kyrkan, och sedan kunde 
man ta itu med tornbygget. Det slutfördes 1689. Som man 
ser av illustrationen i Erik Dahlberghs berömda Suecia-verk 
kröntes tornet av ”ett enkelt pyramidalt spåntak”. Så kan 
Karling konstatera att ”1690 stod kyrkan således omsider fullt 
färdig”12. 

Märkligt nog har Caroli kyrka trots dess dramatiska öden i 
stort sett kunnat bevara den plan som förelåg 1661. ”Caroli 
kyrka håller ännu fast vid den gotiska tradition, som präglade 
kyrkobyggnadskonsten under Gustav II Adolfs tid.” Den har 
släktskap med Gustavi domkyrka i Göteborg, så som den såg 
ut vid invigningen 1633. Denna kyrkotyp uppvisar holländska 
drag, och man kan förmoda att arkitekten är den i Göteborg 
verksamme nederländaren Hans Fleming. I dagens läge är 
Caroli kyrka ensam om att ha bevarat denna kyrkotyp13. 

Böndagen den 14 juli 1727 hade förfl utit helt stilla i Borås, 
berättar Nils Forssell i sin Borås stads historia, men tillägger, 
att en skomakargesäll, som vandrade i staden mellan kl. 10 
och 11 på kvällen, fi ck se att i ett hus ”elden yppade sig 
genom väggen uti tvärgatan”. Han bultade på och väckte 
upp en dräng och en gosse, vilka skickades till kyrktornet 
till väktarna där. Gatuväktaren hade också upptäckt branden, 
men i tornet slumrade både Per och Erik, som hade vakten- 
Erik hade lovat att ensam vara vaken, och nymornad kunde 
han klämta i ”lilla klockan”. Bara ett fåtal av stadens tomter 
undkom den svåra branden14. Hemsökelsen drabbade även 
”den stolta kyrka man med så stora kostnader byggt och 
inrett”15. Denna olycka drabbade kyrkan på högsommaren, så 
därför kunde man förrätta gudstjänsterna ute på kyrkogården 
till att börja med. Från Brämhult fi ck man låna en liten klocka 
för att kalla församlingen dit.

Man måste skydda kyrkan mot att förstöras mer, och 
därför kom ett nödtak över valven på plats redan i september. 
Antagligen kunde man så hålla gudstjänsterna inomhus. Men 
det fanns hål i muren kring fönstren, som reparerades nästa 
sommar. Man inriktade sig först på att reparera tornet, som 
fi ck ett konstfullare utseende med rundlar kring urtavlorna, 

samt på att få nya klockor på plats. ”För kyrkans taktäckning 
engagerade man byggmästaren Håkan Eliander [ ] en förfaren 
och berömd man i byggmästarkonsten”, enligt Sten Karling. 
Eliander hade byggt Stola herrgård och restaurerat Skara 
domkyrka. Eliander började täcka kyrkans tak i januari 1731, 
försåg det med dubbelt fall och fi ck sitt arbete färdigt i juli. 
Sommaren därpå såg han till att taket spånades och därtill 
pryddes med en spira på taknocken. Kyrkan hade återställts 
efter branden men fått en rikare gestalt. Tornhuven från 
1730 visade sig småningom bli murken och se ganska torftig 
ut. Ritningar till en mera värdig tornhuv togs fram 1770, 
troligen efter A.F. Adelcrantz ritning, men ärendet drog ut på 
tiden och godkändes av kung Gustav III först 1791. Arbetet 
med att få den till stånd kom genast i gång, och så fi ck kyrkan 
ett torn som liknar det vi ser i dag16. 

Kyrkan blev också förskönad invändigt.  Man ville få fram 
nya målningar på de takvalv. som ”himlades” av Eliander 
1732. År 1739 kunde man vända sig till målaren Dittlef 
Ross, som nyligen bosatt sig i Borås. Prov på hans konst kan 
ännu beskådas i Ramnakyrkan och i Borgstena kyrka, där 
mästaren följt samma tema som i Caroli kyrka, nämligen 
från öster mot väster Yttersta domen, Uppståndelsen och 
Helvetet, samt längs sidorna Skapelsedagarna. Ross målningar 
kunde avsynas strax före jul 174017. Kyrkans organist sedan 
1709 Hans Henrik Cahman d.y. stod 1727 utan orgel att 
spela på, och kyrkostämman förklarade, att om han ville 
stanna kvar fi ck han försörja sig ”bäst han gitte”; vidare 
beslöts att ”hans lön och tjänst [skulle] vara honom givna, 
så snart Gud välsignade dem med ett nytt orgelverk”. Den 
avsnoppade organisten stannade dock kvar och utsågs rent av 
till kyrkvärd18. I fråga om ett nytt orgelverk hade han en god 
lösning i sikte, hans kusin, den berömde orgelbyggaren Johan 
Niklas Cahman i Stockholm. Hans sista stora verk blev en ny 
orgel om 28 stämmor i Caroli kyrka, som stod färdig 1736; 
betydligt senare fi ck den omdömet ”att detta verk är ett av 
de bättre i riket”19. Efter långa och utdragna förhandlingar 
kom man 1748 till beslut om altarprydnad och uppdrog åt 
bildhuggaren Johan Samuelsson i Göteborg att utföra arbetet 
med den. Att utstoffera den med bilder av apostlar och av 
kungaparet anförtroddes åt målaren Dittlef Ross, och hans 
arbete var slutfört 175020.

Mot slutet av 1700-talet och en god bit in på nästa sekel 
höjdes röster på kyrkostämman om att kyrkan måste rappas 
och taket lagas, eftersom det regnade in i kyrkan. Det saknades 
dock medel och helst önskade man lägga ett koppartak. Ett 
sådan kom på plats sommaren 1822. Men den 20 december 
detta år utbröt nästa stora stadsbrand, som började i en 
överhettad torkugn i ett hus mellan torget och kyrkan21. 
Den drabbade kyrkan mycket svårt. Sten Karling säger att 
eldsvådan ”ödelade allt vad man under de gångna, närmare 
199 åren hade åstadkommit till kyrkans iståndsättande och 
förskönande”. Församlingen hade dock stor nytta av att 
man år 1811 hade tecknat en brandförsäkring, och man 
inriktade sig på att än en gång sätta kyrkan i stånd. Redan 
den 15 april 1823 godkände Kungl. Maj:t ritningarna till 
återuppbyggnaden, eftersom den överensstämde ”med det 
kvarvarande av stommen av den avbrunna kyrkan”. Däremot 
fi ck man inte regeringens bifall till kollekt i rikets kyrkor för 
att kunna sätta kyrkan i värdigt skick. På högsta ort ansågs det 
”att de förbättringar som gjorts syntes överdrivet dyrbara”. 
Detta var en stor besvikelse, allra helst som församlingen 
häftade i skuld för koppartäckningen strax före branden. Man 
måste vara sparsam och låta den kyrka som sattes i stånd bli 
stramare och enklare än den rikt påkostade 1700-talskyrkan. 
Till exempel kunde kyrkan inte förses med en tornhuv i 
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samma stil som man sett förut, utan man måste 1824 hålla 
till godo med ett provisoriskt tak över tornet. Det blev lokala 
krafter som anlitades för att återställa kyrkan. På våren 1823 
uppdrog man åt byggmästaren Pehr Ericsson i Sandhult att 
sätta upp takstolen och bekläda den med bräder. Kopparplåt 
kom än en gång på taket, sedan man låtit den gamla kopparen 
smidas om i Viskafors22.

Efter kyrkans sista brand
Kyrkan hade drabbats av tre förödande bränder – 1681, 1727 
och 1822. Staden hade även blivit hårt åtgången. Det dröjde 
inte ens fem år till nästa stora brand i Borås. Den 14 juli 1827 
härjades staden av en förödande eldsvåda. Men den här gången 
kunde kyrkan räddas tack vare behjärtade insatser. Drängen 
Hans Olofsson i Trandared utmärkte sig särskilt högt uppe 
på taket. För den bragden belönades han, på församlingens 
förslag, av Kungl. Maj:t med en silverbägare ”såsom bevis på 
[ ] hans i olyckans och farans stund ådagalagda oförskräckhet 
och raskhet”23. 

Då församlingens ekonomiska resurser inte tillät några 
omfattande åtgärder, dröjde det ända till 1850 innan det gavs 
tillfälle till att förse kyrkan med en ny tornhjälm. Uppdraget 
gick till Olaus Ericsson, en av de duktiga kyrkobyggmästarna 
i Sandhult. Man skulle gå efter ”den av konungen 1823 
fastställda ritningen”. Men koppartäckningen visade sig 
släppa igenom vatten, vilket församlingen själv måste ta hand 
om. Kyrkorådet stämde Ericsson, och den processen avgjordes 
inte förrän 1863 i högsta instans, då byggmästaren hade gjort 
konkurs24. 

Att ersätta den vid branden förstörda altaruppsatsen blev 
en utdragen historia. Man började med ärendet 1831 och 
fi ck, efter många turer, först 1862 den altartavla som än i 
dag är blickfånget i kyrkans interiör. Den bekostades av 
handlanden Lars Jacobsons donation. Mittpartiet är ”en 
mäktig kolonnställning, som omger ett i mitten placerat 
förgyllt kors med törnekronan, allt i trä”. Detta fl ankeras 
”av två upptill halvrunt avslutade oljemålningar utförda 
1862 av Birger Lignell”. Målningarna visar Nattvarden och 
Himmelsfärden25. 

Mot slutet av 1800-talet, då stadens befolkning ökade starkt, 
hördes röster som önskade en större ombyggnad av kyrkan. 
Man skulle exempelvis kunna ersätta kyrkans breda stenpelare 
med smäckrare av gjutjärn. En av tidens mera framstående 
kyrkoarkitekter, E. V. Langlet, avrådde från att göra ett sådant 
byte. I stället grep han i sitt brev tillfället att plädera för en 
helt ny kyrka av den centraltyp som man kunde se prov på i 
Malmö. Naturligtvis skulle det ha blivit en fjäder i hatten för 
Langlet att få till stånd en av sina kyrkor i sin egen hemstad. 
I stället blev det arkitekten och professorn F. G. A. Dahl som 
fi ck ägna sig åt att göra uppmätningar och undersökningar 
av grunden; slutligen kom han fram till att man borde ägna 
kraft åt att åstadkomma ”en ny kyrka, antingen på samma 
plats eller å annan, högt belägen plats. Borås behöver utan 
tvivel en ny kyrka med en hög och vacker tornspira, som 
dominerar staden och trakten”. Sten Karling konstaterar att 
man har ”anledning att känna sig tacksam att församlingen 
vid tidpunkten ifråga inte hade möjlighet att genomföra 
några mera genomgripande byggnadsplaner. Tiden hade 
föga förståelse för den gamla skröpliga byggnaden.” Det blev 
egentligen inga större ombyggnader som genomfördes vid 
kyrkans restaurering 1890. En helt annan omsorg kom till 
uttryck i arkitekten Karl Berlins ritningar till den restaurering 
som genomfördes 1914-15.  Till det yttre skulle kyrkan få ”en 
stramare hållning i anslutning till svensk 1700-talsstil”26. 

Förändringarna i det inre var betydande och man vill särskilt 

framhålla takets dekorativa målningar som gav ”interiören 
en helt ny, varmare och rikare karaktär än tidigare”. Vid 
den här tiden var konstnären Filip Månsson, bördig från 
Våmb i Västergötland men etablerad i Stockholm med egen 
dekorationsmålarverkstad, i färd med utsmyckningen i det nya 
rådhuset i Borås. Han gjorde då skisserna till Caroli kyrkas 
takmålningar och till annan dekoration i kyrkan. Men till det 
praktiska arbetet anlitades hans ”konstförfarna elever”. Filip 
Månssons stil ”hänger genetiskt samman med l´art nouveau” 
med sin förkärlek för växtformer och ornament i färgerna 
lila, grönt och gult27.

Några minnesvärda präster som verkat i Caroli kyrka
Det kändes ganska förnedrande för sockenborna i Fristad 
att den nytillkomna staden växte upp i annexförsamlingen 
Torpa. I Fristad hade kyrkoherden sin prästgård och sin trygga 
försörjning. Inte ville man bara få se sin präst komma ridande 
för att förrätta sina gudstjänster och andra ämbetsplikter. 
Men med Borås stadsprivilegier följde att det skulle sitta en 
kyrkoherde där. Kungen som hade utfärdat privilegierna såg 
också till att frågan löstes. Den 24 januari 1628 anbefallde 
kung Gustav II Adolf i en skrivelse kyrkoherden att fl ytta 
in till staden28. Den gamla moderförsamlingen Fristad fi ck 
alltså fi nna sig i att bli ”ridbygden” i pastoratet. Uttrycket 
kanske kom i svang ”först 1638, då Borås stad blev en särskild 
församling”. Den här dragkampen mellan Borås och Fristad 
skulle bli mycket utdragen och torde inte ha varit helt ur 
världen förrän i mitten av 1800-talet29.

Den förste kyrkoherden i Borås var den ”hederlige och 
vällärde” Arvid Haqvinius. Han kallade sig väl  Hornius från 
sin födelseförsamling Horn, då han blev student i Uppsala år 
1600. Han reste vidare till Rostock och promoverades där till 
magister 1608. Efter att ha haft skoltjänst i Skara gick han ut 
i församlingstjänst och kom till Fristad 1618. Han blev prost 
1636 och dog 1652, samt blev begraven i Fristad30.

Borås kom att betraktas som ett regalt pastorat, där 
kungen hade rätt att tillsätta kyrkoherde. Efter ett utdraget 
tillsättningsärende i början av 1700-talet brydde sig Karl 
XII inte om vad boråsborna önskade eller vem domkapitlet 
hade förordat. Helt självsvåldigt utnämnde kungen 1702 sin 
betrodde själasörjare under fälttåget i Baltikum och Polen 
till kyrkoherde i Borås. Magister Johan Sandman fi ck som 
avskedsgåva av kungen ett krigsbyte från staden Thorn i Polen 
”en kalk i förgyllt silver från 1400-talet” och den överlät han 
så gott som omedelbart till Caroli kyrka, där den visas som en 
dyrbar klenod. Sandman var född 1689 i Härnösand, och han 
blev erbjuden att bli superintendent där men avstod för att bli 
Borås trogen till sin död 1728. Det fi nns en sägen om att Karl 
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XII inte glömde sin gamle fältpräst utan sökte upp honom 
inkognito en natt, när han reste genom Borås31.

Bjurstensgatan läser man på en gatuskylt, men den torde 
inte syfta på Anders Bjursten – ”en allvarsam, bestämd 
och ordningsälskande man” som hans eftermäle lyder i 
herdaminnet. Han var född 1783 och kom till Borås som 
kyrkoherde 1824. Han var också riksdagsman och avled 
i Stockholm under pågående riksmöte 1834. I Borås ville 
man erinra om hans son Anders Herman Bjursten (1825-
1866) känd som författare till den romantiska berättelsen om 
”Gyltas grotta” 1854 med motiv från trakten32.

I samma stadsdel ligger Enandersgatan, som påminner om 
Anders Johan Enander (1826-1909), kyrkoherde åren 1860-
1909 under en viktig period i stadens utveckling. I den 
deltog han ivrigt och var till och med stadsfullmäktiges förste 
ordförande. Han var soldatson från Härja socken i Vartofta 
härad och blev prästvigd 1850. Från 1859 tjänstgjorde han 
som vice pastor och blev så uppskattad att han kallades som 
fjärde provpredikant vid valet av kyrkoherde 1860. Med 
överväldigande majoritet valdes han till denna tjänst. Vid 
denna tid ökade stadens befolkning mycket kraftigt, och 
Enander var starkt involverad även i kommunalpolitiken. 
Som kyrkoherde insåg han, att Caroli kyrka inte räckte till. 
Det var en stor glädje för honom att vid sitt livs afton få 
vara med vid invigningen av Gustav Adolfs kyrka 1906. Av 
åldersskäl hade han då måst vara tjänstledig en längre tid 
och hållit sig med olika hjälppräster. Ett par av dem var de 
blivande biskoparna J. A. Eklund i Karlstad och Carl Block i 
Göteborg (ett lustigt minne från min första tid i Borås är att 
min hyrestant berättade att hon hade haft de här båda som 
konfi rmandlärare).33 

Enanders efterträdare som kyrkoherde kom från en helt 
annorlunda social miljö. Det sägs att Emanuel Beskow som 
nyvald kyrkoherde år 1910 anlände till staden från Dala i baron 
von Essens kalesch; han hade nämligen varit kyrkoherde i 
detta patronella pastorat från 1902. Trots sin aristokratiska 
resning var han dock inte främmande för sociala och andliga 
behov och vann boråsarnas uppskattning; en metod var att 
samla in frivilliga medel till ett projekt innan det presenterades 
i beslutande organ. Så tillkom församlingslokaler i distrikten 
och till slut det stora Caroli församlingshem. Han fi ck 
uppleva Torpa församlings inkorporering med Borås 1920 
och den stora församlingens uppdelning i Caroli och Gustav 
Adolfs nybildade pastorat 1939. Då valde han att bo kvar i 
sin prästgård vid Caroli kyrka den korta tid som återstod för 
honom som kyrkoherde. Allmänt uppskattade man ”hans 
ärlighet och mod att stå för en egen uppfattning” (Torsten 
Ahlstrand)34 

Platsen utanför Caroli kyrkas västportal skyltas sedan ett 
tjugotal år som ”Birger Forells plan”. Den vittnar om en 
man som inte bara var kyrkoherde här åren 1942-1951 
utan även ”kom att göra Borås´ namn känt över stora delar 
av Europa”(Egon Åhman). Med sin stora erfarenhet av 
strömningarna i Tyskland och sin djupa kärlek för dess plågade 
folk kom han att behövas som fl yktingars och krigsfångars vän 
i England. I Borås organiserades en omfattande hjälp till det 
lidande tyska folket, och genom Birger Forells oförtröttliga 
energi kunde staden Espelkamp komma till stånd. Den har 
blivit en tysk vänort till Borås.35

Det fi nns så mycket att ta fram om Caroli kyrka, att man 
frestas att stämma in i ett spontant utrop, som jag hörde en 
gång från en pojke i en klass som jag visat runt i den gamla 
kyrkan: ”Här ville jag vara hela dan!” 

Lennart Nordquist
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Varje år möts de stiftshistoriska sällskapen i Sverige till sym-
posium i ett av stiften. Gemensamt för sammankomsterna 
genom åren är att de alltid har bjudit på intressanta föredrag, 
nya upplevelser och god samvaro med likasinnade. Årets sym-
posium i Västerås var inget undantag. Det är en fröjd och ett 
privilegium att få delta i dessa sammanhang.    

Biskop Mikael Mogren inledde dagarna genom att ge ett 
historiskt svep över Västerås stift utifrån geologi, geografi  och 
teologi. Dessa tre områden gav en bra överblick och förkla-
ring till stiftets historia och vilka faktorer som har påverkat 
dess utveckling.

Det senaste symposiet i Västerås hölls så sent som 2008. An-
ledningen till att vi nu träffades på nytt i Västerås är det stora 
jubileum som uppmärksammar biskop Johannes Rudbeckius. 
Denne 1600-talsbiskop beskrivs som både förvaltare och för-
nyare. Utöver hans stora samhällsvision att socknen är den 
enhet som ska sörja för skola och omsorg (föregångaren till 
vår tids kommuner) var han också en administrativt begåvad 
person med känsla för ordning och reda. Det visade sig bland 
annat genom att han lade grunden till kyrkobokföring och 
lät ta fram det första tryckta formuläret som gjorde jämförel-
ser enklare bland annat vid visitationer. 

På domkyrkoområdet i Västerås fi nns fortfarande synbara 

Om det trettiotredje stiftshistoriska symposiet, den 2-3 maj 2019 
i Västerås

spår av Rudbeckius samhällsvision där olika institutioner 
skulle samverka för att tillsammans bygga kyrka och samhälle. 
En rad skolor växte upp på området tillsammans med bok-
tryckeri, barnhem och sjukhus. Idag känns domkyrkoområ-
det fortfarande mycket väl sammanhållet med olika kyrkliga 
institutioner och den gymnasieskola som är landets äldsta do-
kumenterade. Trots att vi besökte fl era olika institutioner och 
lokaler under symposiets två dagar rörde vi oss i stort sett om 
ett och samma kvarter.

Föredragen den första dagen gav också inblick i arkeolo-
giska utgrävningar i Västerås och de bokrariteter som fi nns i 
Stiftsbiblioteket. Andra dagen fi ck vi en kunnig och intressant 
guidning av förre domkyrkokaplanen kh Markus Holmberg. 
Det avslutande föredraget handlade om tiden efter häxpro-
cesserna under 1600-talets andra hälft och ställde frågan hur 
livet kunde gå vidare. Hur lyckas människor och samhällen 
försonas när de svåra konfl ikterna har lagt sig? Det är mycket 
intressant frågeställning och utgångspunkt som för tankarna 
till konfl ikter i vår tid där våld häftigt blossat upp och sedan 
följts av en mödosam försoningsprocess.

Symposiet avslutades med sällskapens egna överläggningar 
och hur vi ser på olika frågor som förenar oss och även hur 
vi kan samarbeta i olika projekt. Ett exempel är ett kom-
mande samarbete i bokutgivning mellan sällskapen i Skara 
och Strängnäs. Det bestämdes också att nästa års symposium 
kommer att avhållas i Uppsala.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till årets värdar och 
biskop Mogren för ett fantastiskt mottagande och två mycket 
givande dagar.

Rudbeckius valspråk var “Himmelen och solen följer jag och intet 
lägre. För mig är det gott att vara fästad vid Gud”
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I förra medlemsbladet beskrev jag ett bokband som tillhört 
kardinalerna Carlo Sacconi (1806-1889) och Mariano Ram-
polla (1843-1913). I denna artikel vill jag beskriva ett bok-
band som tillhört en mycket speciell och betydelsefull påve, 
nämligen Pius IX.

Pius IX, Giovanni Maria Mastai-Ferretti var född 1792 och 
avled 1878 i Rom. Med en ämbetstid på över 31 år har han 
därmed det längsta säkerställda pontifi katet i historien. 

Han var av grevlig ätt. Modern var en hängiven katolik 
som bar på en stark tillit till jungfru Maria. Kanske är det 
därför han får bära Maria i sitt andranamn? 1809 påbörjade 
han sina studier vid universitetet i Rom, där han studerade 
fi losofi  och teologi. Sedan barndomen led han av epilepsi 
men fi ck särskilt tillstånd av påve Pius VII för att bli prästvigd. 
Vigningen skede den 10 april 1819 (alltså för 200 år sedan).

Efter olika prästtjänster blev han 1827 ärkebiskop av 
Spolento. Gregorius XVI utsåg honom 1839 till kardinal och 
året därpå till kardinalspräst av Santi Marcellino e Pietro.
När Gregorius XVI avled var kardinal Mastai-Ferretti de lib-

Bokband för en påve

eralas kandidat, och vid den fjärde omröstningen vann han 
med tre röster. Han antog namnet Pius IX och kröntes i Pe-
terskyrkan den 21 juni 1846.

1848 blev det uppror i Rom. Påven tvingas att stänga in sig i 
Quirinalen varifrån han fl yr med hjälp av bayerska och fran-
ska diplomater till Gaeta. Den 9 februari 1849 utropas en re-
publik i Rom. Med hjälp av Frankrike, och general Qudinot, 
kunde upproret slås ner. Påven återkom till Rom 1850. Efter 
denna chockerande händelse blir den från början liberale 
påven konservativ.

Återstoden av hans pontifi kat var en ständig kamp mot revo-
lutionärer, mot Victor Emanuel II, och mot antipapalister. 
Viktor Emanuel grundlade kungariket Italien och krossade 
Kyrkostaten. Rom blev huvudstad 1870. Pius IX erkände 
aldrig Italiens statsanspråk, och förklarade staten för olaglig. 
Det var först med Lateranfördraget 1929 som Vatikanstaten 
upprättades och en överenskommelse slöts med Italien.

Pius IX sammankallade Första Vatikankonciliet 1870 och 
proklamerade dogmen om Jungfru Marie obefl äckade av-
else liksom Ofelbarhetsdogmen. 

Det var också Pius IX som 1847 i bullan Nulla celebrior åter-
upprättade det latinska patriarkatet – som hade försvunnit på 
1200-talet – samt gör patriarken av Jerusalem till stormästare 
av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden (se vidare 
Theutenberg: Folkungar & korsriddare sid 97 ff.).

Pius IX är begravd i Dan Lorenzo fuori le mura. Han salig-
förklarades 2000 av Johannes Paulus II och har festdag den 7 
februari.
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Det återgivna bokbandet för påven är ett sidenband med 
vackert präglat guldtryck. Det har helt guldsnitt och pryds 
med påvens familjevapen. 

Johnny Hagberg

Historiskt idag i Uppsala domkyrka på 
St Eriksdagen den 18 maj 2019

För första gången sedan reformationen - för 500 år sedan 
- hölls en katolsk mässa i Uppsala domkyrka med kardinal 
Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholms katolska stift, 
som celebrant. 

Mässan avslutades med en procession till och andakt vid 
Sankt Eriks relikskrin i Finsta-koret bakom högaltaret. Bil-
den visar kardinalen på väg från relikskrinet. (Kung Erik den 
helige Jedvarsson, stamfadern till den i Sverige regerande Er-
ikska kungaätten, halshöggs invid Trefaldighetskyrkan den 18 
maj 1160). 

Text och bild från Bo Theutenbergs Face-boksida). 
Copyright Bo Theutenberg

History Written Today At
Uppsala Cathedral 

For the fi rst time since the Reformation - 500 years 
ago - a Catholic Mass was celebrated at the Uppsala Ca-
thedral with His Eminence Anders Cardinal Arbore-
lius, Bishop of Stockholm Catholic Diocese, as celebrant. 
The mass took place on the Saint Erik’s Day 18 May and 
was concluded by the Cardinal at Saint Erik’s Relic Shrine at 
the so called Finsta Chapel in the Cathedral. It is the Finsta 
Chapel that houses the relics of the Swedish king Erik Jed-
vardsson - the Patron Saint of Sweden - who was beheaded 
at about the same place as the Cathedral now is standing on 
18 May 1160 in the ”throne battles” after king Inge the Old 
(dead 1110).



Håkan Brander kåserade om den tidiga historien med kun-
gar och jarlar och de lokala sägner som ibland ger en annan 
bild av händelser än andra källor. Håkan berättade också om 
Hagasessornas konfi rmationer i Levene kyrka på 1950-talet, 
vilka blev stora tilldragelser med gäster även från de danska 
och norska kungahusen. Tiotusentals människor samlades, i 
synnerhet vid prinsessan Margaretas konfi rmation, som var 
den första i raden och inföll bara fem år efter krigsslutet. 
Runt om på gärdena stod mängder av bilar parkerade. Men 
många hade också tagit cykeln till kyrkan.

– Ni kan tänka er hur det blev när tusentals människor 
skulle leta reda på sina cyklar på samma gång efter gudstjän-
sten, sade Håkan Brander.

Robin Gullbrandsson föreläste om stormaktstidens starke 
man i Levene, Johan Hindricksson Rytter. Han hann med 
att vara både landshövding, överste samt kommendant över 
Krigsfolket i Wästergötland. En orädd man, som träffades av 
en och annan muskötkula som satte sina spår både på hälsan 
och utseendet. Gravkoret han lät uppföra är sedan länge rivet, 
men en stenmur har uppförts på platsen, som också utmärks 
med familjen Rytters gravsten inmurad på kyrkans fasad. 

Ett minne från den tidiga historien i bygden är den fantastis-
ka runstenen på kyrkogården, vilken sägs vara Sveriges hög-
sta. Den är väl värd ett besök! Inte långt från St Levene fi nns 
också Sparlösastenen att beskåda med sitt gåtfulla budskap 
och dramatiska bildspråk.

Årsmötet hölls i Levene församlingshem med ett 35-tal 
deltagare.Två i styrelsen lämnade sina uppdrag: Sten-Åke 
Engdahl och Stellan Wihlstrand. Två nya ledamöter kom till: 
Fredrik Hägglund, Borås och Åke Larsson. Söne.

Sören Törnblad (1927-2017) skrev i ett av våra medlemsblad 
om prinsesskonfi rmationerna i Levene:

Tidigt 1950 kom pappa helt överraskande till Uppsala och 
till min bror och mig och berättade att det just blivit bestämt 
att prinsessan Margareta skulle ingå i årets grupp. Han kom 
direkt från Haga slott, där de konfererat och det blivit be-
stämt slutgiltigt. Det var ett stort och kraftfullt beslut Sibylla 
då fattade; det hade tidigare alltid varit ärkebiskopens sak att 
konfi rmera de kungliga. Sibylla önskade få en mera stillsam 
och enkel högtid för sin äldsta, något blyga dotter. Pastor pri-
marius Olle Nystedt hade sitt fi nger med i att det blev just i 
Levene. Han hade på 1920-talet varit kyrkoherde i Dala pas-
torat, tillsatt av grevinnan Emma Posse, som innehade patro-
natsrätt. Runt honom samlades då ett antal präster med fruar 
som umgicks och hade hjärtligt trevligt, och mina föräld-
rar kom med i den gruppen. En annan orsak var att överste, 
senare general, Åge Lundström redan långt i förväg anmält 
sin dotter Signe, och det befanns att hon och Margareta var 
bästa vänner. Med 20 års erfarenhet gick undervisningen och 
samvaron med samma ordning och rutin som annars – enda 
nyheten var att en prinsessa ingick i gruppen. Sessan var det 
naturliga tilltalsnamnet. Dagsschemat var inprövat. Det ingick 
också två utfärder: till Skara med besök hos biskopen när en 
prinsessa var med, till Flämslätt och Eggby för bad och åktur i 
vår harpsundseka – i Eggby var mina svärföräldrars sommar-
stuga. En annan utfärd gick till Rörstrand och Läckö.

 
Hovet och pressen hade kommit överens om att konfi rman-
derna skulle få vara i fred under lästiden men att själva kon-
fi rmationsdagen skulle vara öppen för reportage och fotogra-
fering. En och annan tidning hade svårt att hålla det avtalet. 
Så här i efterhand kan man inte annat än förundras över hur 
tryggt och lugnt det var i Sverige på den tiden. Det var aldrig 
tal om polisbevakning eller Säpo, inte ens en hovdam följde 
med sessan. Det var i huvudsak vi tre pojkar som fungerade 
som fritidsledare vid badutfl ykter och annat. Margareta hade 
order att inte glömma gamle kungens födelsedag 16 juni. Jag 
fi ck hjälpa henne telegrafera: ”Gammelfarfar gratuleras. Mar-
gareta.” Ett annat telegram hade texten: ”Farbror Nappe gra-
tuleras. Margareta.” Båda gångerna motringde telegrafen och 
frågade om det var allvar eller skämt.

 
Kyrksamheten ökade och när sedan konfi rmationsdagen 
kom blev det riktig invasion i Levene, och då behövdes både 
trafi kpoliser och ordningspoliser. Det uppskattades att 15–
20 000 människor kom. Röda korset gjorde ett stort arbete 
och serverade kaffe m.m. i stora militärtält. Kyrkan fylldes av 
konfi rmanderna och deras anhöriga, och därtill hade varje 
hushåll i pastoratet fått en inträdesbiljett.

 
Efter högtiden var det promenad till Prästgården, där middag 
väntade. Levene kyrkokör förstärkt med Rydakören tågade 
in med fana i spetsen och sjöng på gårdsplanen, och det 
blev både gemytligt och högtidligt. Att några av våra gamla 

Årsmötet i Stora Levene den 18 maj bjöd på en inblick i platsens 
färgstarka historia genom två föredrag



19

trädgårdsmöbler brakade ihop förhöjde bara stämningen.
De prinsessor som konfi rmerades i Levene var: Margareta år 
1950. Hon skrev efteråt i ett brev att det varit den lyckligaste 
tiden i hennes liv. Birgitta 1952, och året efter opererades 
min lillasyster för ett medfött hjärtfel – det var den femte 
hjärtoperationen i Sverige, och Sibylla var rörande i sin iver 
att få veta hur det gått. Désirée 1954.

 
Pappa kunde sammanfatta det hela med orden ”Det var en 
heder och en prövning” samt att ”prinsessorna var förtju-
sande, väluppfostrade och anspråkslösa”. Levene blev satt på 
kartan, pappa blev hovpredikant och många fi ck goda och 
fi na minnen för livet. Mycket mer vore att säga om detta, 
men jag avrundar med att konstatera att minnet hos somliga 
är kort. År 2005 kunde man höra i – Skaraborgsradion – hur 
en reporter säger att Hagasessorna konfi rmerades i Sankt Le-
vene (Stora Levene)!

På Kristi himmelsfärdsdag den 30 maj hölls jubileum i Ryda 
kyrka. Det var då 200-år sedan Carl Johan Smedbergs födelse. 
Bakom högtiden stod Ryda hembygdsförening, Varabygdens 
församling och Skara stiftshistoriska sällskap. I gudstjänsten 
höll Johnny Hagberg ett minnestal där Smedberg som 
präst, förkunnare och person lyftes fram. Kyrkoherde Leif 
Nordlander talade vid graven. Medverkade gjorde även 
Rydakören som är en av Sveriges äldsta kyrkokörer och 
grundad redan 1862.

Smedberg föddes i Norra Vånga den 29 maj 1819. Genom 

 
Mariestads lagbok från år 1597 – med noteringen Mariestads 
Rådstuga tillhörig – är unik. Bara från fyra svenska städer fi nns 
de offi ciella, handskrivna lagböckerna bevarade. Boken fi nns 
på Kungliga biblioteket och ges nu ut genom Missalestiftelsen.

Lagboken tillkom decenniet efter Mariestads grundläggning 
och bygger på Magnus Erikssons stadslag (1350-talet). 
Avskriften är gjord av stadsskrivaren i Mariestad Jacob 
Svensson Iller, även känd som Jacob skrivare. Lagtexten omfattar 
188 sidor. Den innehåller ett stort antal anfanger, målade i 
vackra färger. Lagtexten är präntad med en vacker handstil 
och i fl era färger. Efter lagtexten fi nns 16 sidor med avskrifter 

Smedbergsjubileet i Ryda

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.

av handlingar, bland annat privilegiebrevet. Pärmarna består 
av trä överdraget med rött saffi an, präglat med kopparbucklor 
och är försedda med spännen. Pärmens nästan bortnötta text 
lyder ”Mariestadtz Lagh book ANNO 1597”. På pärmen har 
en av ägarna präntat sitt namn: L. Rääf.  Leonard Rääf var en 
mycket känd samlare av forntexter (1786-1872). 

Utgåvan sker i faksimil med transkribering av text och med 
kommentarer. För utgåvan svarar professor Per-Axel Wik-
torsson (kommentarer) och Anita Eldblad (transkription). 

Mariestads lagbok
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Välkommen till 
Släktforskardagarna 

24-25 augusti 2019 i Borås

Släktforskardagarna 2019 arrangeras i Borås den 24-25 au-
gusti av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släkt-
forskarförbund och vår huvudsponsor Arkiv Digital. Borås 
Släktforskare är en ideell förening med uppgift att främja 
släkt- och bygdeforskning. Föreningen är ansluten till Sveri-
ges Släktforskarförbund och har 650 medlemmar.

Sveriges Släktforskarförbund med 167 medlemsorganisatio-
ner och ca 70 000 individuella medlemmar håller som vanligt 
riksstämma och medlemskonferens i samband med mässan.

Årets tema är ”Kyrkans skatter”. Intressant, dubbelbottnat 
och kan åsyfta både de historiskt ovärderliga föremål som 
fi nns i våra kyrkor och de skatter som under sekler kyrkan 
inbringade. För oss släktforskare utgör självfallet kyrkans bok-
föring av folket från slutet av 1600-talet fram till 1991 en 
viktig ”skatt”. Sverige är unika med sina födelse-, vigsel- och 
dödböcker samt husförhörslängder. Släktforskardagarna 2019 
äger rum i nyuppförda Borås Kongress mitt i Borås centrum 
med gångavstånd till fl era hotell och restauranger.

Sällskapet deltar med monter och bokförsäljning dessa dagar.
 

Vill du vara med att bemanna montern så hör av dig till Lena 
Maria Olsson Florberg 0706-50 56 21




