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I år har det gått 200 år sedan Den svenska psalmboken – av 
Konungen gillad och stadfäst år 1819, togs i bruk i församlingarna 
i Sverige. Denna psalmbok kom att kallas för den wallinska 
psalmboken, användes i Sverige till år 1937 och innehöll 500 
psalmer. Från 1921 fanns ett tillägg, kallat, kallat Nya psalmer, 
där bland annat några av Lina Sandells psalmer kom med. I 
1937 års psalmbok är Wallin representerar med 222 psalmer. 
Svenska kyrkans nuvarande psalmbok är från år 1986. 

I 1819 års psalmbok har ärkebiskopen Johan Olof Wallin 
skrivit eller bearbetat över hälften (286) av psalmerna. Wallin 
var född 1779 i Stora Tuna socken i Dalarna. Han avled 1839 
vid ett tillfälligt besök i Uppsala. Två år tidigare hade han bli-
vit utnämnd till ärkebiskop men hade vid sin död ännu inte 
fl yttat från Stockholm till Uppsala. Här hade han varit pastor 
primarius sedan 1818 och överhovpredikant sedan 1830. 

1819 års psalmbok fyller 200 år

Wallin var från år 1810 ledamot av Svenska Akademien med 
stol N: o 1. I fl era svenska städer fi nns gator uppkallade efter 
honom. Även en kyrkogård i Västerås bär hans namn.

Bland diktverk som Wallin utgivit var Dödens Engel en dikt 
som lästes ofta i äldre tider. Dikten inleds med orden ”I A-
dams barn, som av jorden födens”, vilken handlar om livets 
förgänglighet och evighetens allvar. Dikten skrevs 1834 och 
gavs ut 1839.

En artikel om Wallin återfi nns i medlemsbladet på sid.3 
Ovanstående målning är utförd av Carl Wilhelm Nordgren, ko-
pia efter Fredric Westin. Wallin är iklädd prästkappa med elva, 
runt halsen bär han kommendörskors för Nordstjärneor-
den, riddarkorset av Serafi merorden samt biskopskors, på 
bröstet och på kappan bär han Serafi merordens kraschan.
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Skara stifts äldste präst 100 år

”Ja, må han leva…” brukar man sjunga för ett födelsedags-
barn. Den 13 juli 2019 sjöng vi för Sven Frison i Borås, men 
hans hustru Eivor ville ha det till ”många lyckliga år”. Han 
hade ju redan kommit upp i ”hundrade år”. Han är senior cleri 
scarensis, dvs. den till åren äldste prästen i Skara stift och skulle 
fi ras med den äran. Själva högtidsdagen hölls stort kalas i An-
nelundsvillan. Där visade sonen Lars Frison ett program med 
bilder från de händelserika år som hans far fått uppleva, och 
Sven delade själv med sig av sina minnen. Ytterligare en fest 
hölls för Sven efter några dagar.

Får man ha sina själskrafter kvar, så som det har förunnats 
Sven Frison, är det inte tungt att bära många levnadsår. ”Min 
Gud, ett vet jag som består, när år och dagar fl y” hade han 
själv önskat att vi skulle sjunga på hans 100-årsdag. Det är 
hans vissa tro att det gäller Guds ”nåd, för varje år och varje 
morgon ny”.

Lennart Nordquist

Enligt Svenska kyrkans matrikel 2019 fi nns det tre präster som 
är födda 1919. De är de äldsta i prästerna i Svenska kyrkan. 
Det är:
Tore Sjöblom, f 1919-04-13, f.d. kyrkoherde i Snöstorp, 
Göteborgs stift.
Sven Frison, f 1919-07-13, f.d. kyrkoherde i Hällstad, 
Skara stift. 
Gunnar Ljungman, f 1919-12-25, f.d. missionär i Tanzania, 
Göteborgs stift.

Flitig kyrkbesökare

En fl itig besökare i Skara stifts kyrkor är Klas Jacobsson. Sedan 
ett antal år tillbaka är han bosatt i Stora Levene. 

Klas är född 1946 i Lerum men fl yttade redan som 11- 
åring till Göteborg. 1967 började han vid Televerket i 
Göteborg. Efter att ha prövat på egen taxirörelse och arbetet 
som bussförare sökte han in på Banverket och anställdes på 
signalavdelningen. Här blev det arbete med bomanläggningar, 
växlar och signalställverk till dess han blev pensionär 2008.
Kyrkor är hans stora intressen. Till den 15 juli i år har det 
blivit besök i 335 olika kyrkor varav det i Skara är 209 och i 
Göteborgs stift 108. Resterande fördelar sig över hela landet.

I samband med besöken förs anteckningar om tillgänglighet, 
ljudanläggning, musik, präst, gudstjänstens utformning m.m. 
Många kyrkor har besökts fl era gånger. Varje söndag kan  
innehålla både ett eller fl era gudstjänstbesök.

Vad är viktigt för ett lyckat besök? ”Svår fråga. Att det fi nns 
tillräckligt med tid att hinna se alla detaljer och att det fi nns 
ett infoblad om kyrkans historia. Dessa kan vara av skiftande 
kvalité - från ett gediget till enkla blad. Ibland saknas de helt”.

Vilka kyrkor kommer han ihåg särskilt? Svaret blir: 
I Antens kyrka fi nns en stor Jesusstaty av Thorvaldsen,
Hedareds stavkyrka är intressant - där lukar det tjära,
Göteve, Jällby och Husaby på grund av deras ålder, 
Mularps kyrka många fi na inventarier,
Kristine kyrka i Göteborg med Rutger von Aschebergs 
gravkor,
Fästningskyrkan Nya Älvsborg, kanonkulor från danskarnas 
anfall 1719 fi nns kvar utanför och inne i tornet, 
Örgryte nya med 2 stora pampiga orglar, 
Habo träkatedral, 
Varnhems klosterkyrka. Mycket intressant och sevärd med 
Birger Jarl & Magnus Gabriels gravar.

Klas Jacobsson kommer med all säkerhet att fortsätt sina 
kyrkbesök och noteringarna för besökta kyrkor ökar stadigt. 
Fotot är taget utanför Tådene kyrka där han besökte dess 
sommarkyrka med orgelkonsert.

    Johnny Hagberg



3

I år är det 200 år sedan den wallinska psalmboken gillades 
och stadfästes av konungen. Den kom att brukas i Svenska 
kyrkan under 118 år. I realiteten gäller detta 167 år; 1937 års 
psalmbok kan inte utan skäl beskrivas som 1819 års psalmbok, 
”översedd och nödtorfteligen förbättrad” som man uttryckte 
saken 1695. Wallins grepp över svensk psalm var alltså stort    
och väl värt att jubilera. Här ska jag något försöka belysa hans 
roll i psalmbokens många omstöpningar från 1809 till 1986. 

Geijerforskaren Elsa Norberg har karaktäriserat Wallins 
psalmbok som ”resultatet av ett ganska enastående team-
work”. Hon tänker här, med rätta, på Wallins lyhördhet för 
tidens röster, hans fl itiga kontakt med samtida författare och 
lärde, hans förmåga att samla olika trådar till ny samman-
hållen väv. Visst kan den sägas vara något ganska enastående. 
Men något team-work var det inte. Snarare är psalmboken 
ett ”ganska enastående” exempel på vad en enda person 
åstadkommit. Wallin var brännglaset som samlade lyskraften 
från samtidens akademiska och litterära elit: Geijer, Hed-
born, Franzén och honom själv. Tegnér utgjorde en elegant 
enmanshejarklack när arbetet var över och spridde många 
bevingade uttryck om Wallin omkring sig, ”Davidsharpan i 
Norden”. Och Hedborn stod nära och tog i sin tur intryck 
av Atterbom.  

Men i själva råarbetet var Wallin ensam. 1809 fi ck han upp-
draget av ärkebiskopen Jakob Axelsson Lindblom att ta på 
sig rollen som sammanhållande i ett psalmrevisionsprojekt. 
1814 utkom det första offi ciella förslaget till en ny psalmbok 
undertecknat av en kommitté om 12 personer. Wallin göm-
mer sig anonymt i raden av toppnamn från samhälle, kyrka 
och adelskalender. Förslaget antogs inte – vilket man nog ska 
vara tacksam för – och ersattes av ett nytt två år senare. Det 
är undertecknat med ett enda namn: ”Wallin”. Han skriver 
artigt att det skulle föreläggas kommittén, men i själva verket 
tycks han ha ställt denna inför fait  accompli. 1816 års för-

slag är känt framför allt för sitt förord där Wallin bl.a. säger 
att psalmbokens uppgift är att vara ”allom allt”. Ingen skulle 
behöva känna sig främmande för psalmboken.

En tydlig bild av Den Ensamme kan lockas fram ur Kongl. 
Psalmbokskommitténs slutprotokoll från december 1818. 
Man hade uppenbarligen bestämt sig för att avsluta till nyår 
1819. Nu sammanträdde man på den sängliggande Lindbloms 
sjukrum, troligen i Stockholm. Wallin hade 1804 hälsat ho-
nom som ny ärkebiskop med en praktfull dikt i tidens anda: 
”Du vishetens och religionens/Upplyste, känslofulle vän! / I 
mänsklighetens och nationens/Välsignelser ditt värde känn”. 
Nu var Lindblom illa däran; han avled bara några månader se-
nare. Processen i sjukrummet kan inte ha varit skonsam mot 
honom. Wallin högläste, psalm efter psalm, alla de 500 psalm-
texterna. I handen hade han sitt psalmboksförslag från 1816, 
men bara i ett ex som han var ensam om. Det var interfolierat, 
dvs. man hade bundit in tomsidor för anteckningar. Och de 
var välfyllda. Åtskilligt fi ck de övriga alltså ta ställning till 
utan att ha sett texterna i förväg. Här var inte fråga om någon 
demokrati. Många små justeringar, men också nya texter. På 
så sätt presenterade Wallin Luciadagen 13 december en helt 
ny julpsalm, ”Var hälsad sköna morgonstund”. Denna stora 
psalm halkade alltså in i psalmboken i sista stund. Dag efter 
dag möttes man så på sjukrummet, ingen paus ens för julafton 
och nyårsafton. Den 2 januari 1819 var det över. 

Det är möjligt att ensamrollen var självpåtagen, kanske för 
att dränka svårmodet, spekulationerna har som bekant varit 
många. Wallin själv defi nierade utgångspunkten på ett annat 
sätt som ”mitt angelägnaste dagsverke”, och varför skulle vi 
inte tro honom. Men ensamrollen blev förebildande, som vi 
ska se. 

Sedd från eftervärldens utsiktstorn verkar hans situation 
inte så lite svårbemästrad. Tidens rörelser var många och på-
verkanskrafterna motsägelsefulla. 

Från teologiskt perspektiv stod man fortfarande under 
infl ytande av kvardröjande rester från det sena 1700-talets 
neologi, dvs. en torr och refl ekterande teologi i upplysnings-
tidens anda, som nödtorftigt makade ihop tro och vetande, 
som betonade etiken och religionens samhälleliga nytta men 
saknade mysteriets djup. Psalmboksförslaget 1814 bar spår av 
neologi; Wallin gick nog aldrig fri från att ha tagit intryck.

Från det tidiga 1700-talet fi ck rörelser som pietism och 
herrnhutism fäste främst i fromma lekmannakretsar. Fokus 
låg på den personliga omvändelsen från världen till tro på Je-
sus, på den fromma känslan och på det inre andliga livets vård. 
Rörelsen avsatte en omfattande och kvalitetsmässigt högst 
svajig sångboksproduktion. Innehållsligt präglades sångerna 
ofta av sentimental känsloöversvämning, ibland av osmaklig 
erotisering, av söte-Jesus-svärmeri, och formellt av tafatt es-
tetiskt handlag. Det är väl troligt att både innehållet och for-
men stötte Wallin. I hans psalmbok fi nns inga spår av denna 
sångtradition.

Ungefär samtidigt med att Wallin inledde sitt psalmboksar-
bete gjorde nyromantiken sin rätt högljudda entré på scenen 
bl.a. genom tidskriften Phosphoros. Pendeln svängde kraftigt 
från det neologiska läget åt andra hållet. Wallin kan inte räk-
nas till romantikerna men vi har nog romantiken att tacka för 
hans väckta sinne för traditionen och de historiska samman-
hangen, för känslans talesrätt och inte minst för den djupare 
respekten för bibelordet. 

Wallin kunde omöjligen förutse den väckelserörelsernas 
starka etablering som tog sin början strax efter hans död, även 

 Wallin, den Ensamme och Ende
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om 1700-talets lekmannadominerade andliga rörelser varit 
ett förebud. Där rådde och skapades en helt annan sångkultur, 
innehållsligt och estetiskt – textligt och musikaliskt – långt 
från Wallin och Haeffner. Enligt Wallins estetiska paradigm var 
”all skönhet, all ädel konst och dikt […] ingenting mindre än 
ett gudomligt utfl öde, ett verk av gudomlig inspiration”(Emil 
Liedgren). De sköna konsterna pekade alltså bakåt, mot käl-
lan, och Wallin skrev som han lärde: ”hur skön då måste själva 
källan vara/den evigt klara.” Väckelsens sånger byggde på en 
helt annan estetisk princip. Konstmässighet blev detsamma 
som förkonstling och förställning och formens enkelhet en 
garant för äkthet. ”De olärda kom sålunda att få ett försprång 
före de retoriskt skolade, eftersom deras diktning uppfatta-
des som mer äkta” (Inger Selander). Snart var den wallinska 
psalmbokens hegemoni bruten genom de nyetablerade väck-
elserörelsernas egna sångböcker. Emil Liedgren skriver: 

”Det fatala inträffade, att 1819 års psalmbok var ’allom 
allt´, bara inte för de ivrigaste kristna. Den var beundrad 
och prisad av de stora skalderna, av hovet, av de liberala 
författarna Agardh, Fryxell, Blanche och Sturtzenbecker, 
av frimurare, fritänkare och kyrkostormare […] bara inte 
av de växande skarorna ’läsare’ och ’troende’ i Norrland, 
i Värmland, i Närke, i Småland, i Finlands svensktalande 
bygder. Till att börja med höll sig väckelsens barn till 
den gamla psalmboken av 1695 […] och till de gamla 
pietistiska och herrnhutiska sångböckerna. Sedan fi ck de 
sina egna nya sånger, bristfälliga, tafatta i formen, men 
sjungna med en hänförelse som trotsar all beskrivning 
och […] ständigt i färd med att värva nya anhängare. 
’Guds barn’, heter det, ’sjunger inga psalmer’.”

       
I sig kom alltså kritiken tidigare från gammaltroende och 

läsare.  Bl.a. menade man att Kristi försoningsgärning för-
dunklats till förmån för en gärningslära som betonade ”fl it 
och dygd och måtta i begär” (tidigare lydelse av psalm 176 i 
1986 års psalmbok v. 3). Redan sju år efter Wallins psalmbok 

gav bokhandlaren Syréen i Karlskrona ut Christelig Sång-Bok. 
Den blev riktigt populär. Gliringarna mot Wallin var tydliga 
och ofi na. Sångboken innehöll 500 nummer, alltså lika många 
som den wallinska psalmboken. Titeln antydde att det här, 
till skillnad från psalmboken, handlade om kristliga sång-
er. I förordet skriver Syréen att han valt och bearbetat äldre 
psalmer och ”sökt vårda dessa äldre psalmers höga anda och 
kärnfulla halt, som ej kan ersättas med vår närvarande tids 
klingande ord och utsvävande fraser”. Där fi ck Wallin.   
   
Ett välment försök 1849 av professorerna Thomander och 
Wieselgren att läromässigt rätta Wallin slog slint. Deras psalm-
bok skeppades istället över Atlanten till de svenska utvand-
rarna i Amerika där den faktiskt fi ck viss betydelse. 

Frågan om en revision av den wallinska psalmboken häng-
de alltså i luften och 1868 – då det första kyrkomötet sam-
manträdde – slog man till. 

Jag går förbi detaljer i den process som följde och som re-
sulterade 1937 års psalmbok. Det krävdes femtio år, tio olika 
förslag, ett psalmbokstillägg – Nya Psalmer 1921– och rader av 
kommittéer. Istället koncentrerar jag mig på den wallin-linje 
som kan spåras genom hela processen. Sammanfattningsvis 
kan man säga att känslan för och uppskattningen av det wal-
linska arvet successivt ökade för att mot sluttampen dominera 
hela revisionsarbetet under fältropet ”rädda Wallin”. Den ti-
digare kritiken tystnade undan för undan och bilden av något 
t.o.m. för kristenheten unikt och oersättligt tog över. Visst 
hämtades viktiga nya psalmer in under tiden, men det mest 
framträdande var vaktslåendet kring Wallin. Och man efter-
lyste ”en ny Wallin”. Enmanstanken dominerade, den om det 
samlande och skapande geniet som ensam förmådde allt. Wal-
lin var inte bara den store diktaren, han var också ett slags 
prototyp – om man vill undvika beteckningen Messiasge-
stalt. Ett försök att enmansvägen lösa psalmboksfrågan gjordes 
1932 av ecklesiastikministern Arthur Engberg. Han uppdrog 
åt biskopen i Karlstad, J. A. Eklund, att ensam utarbeta ett 
psalmboksförslag. Det var Wallinmodellen han eftersträvade. 
Eklund var utan tvekan på många sätt väl lämpad för uppgif-
ten. Hans förslag från 1934 förde också arbetet framåt. Men 
någon Wallin var han inte och förslaget antogs inte heller. 
Eklunds besvikelse var nog stor. Men han visste vilka andar, 
eller vilken ande, han hade att mäta sig med. 1915 skrev han 
i Vår kyrkopsalm: ”Wallin har nog åstadkommit, att knappt 
någon kyrka har ett så stramt psalmbegrepp som vårt. […] 
Wallin har lagt kravet högt, högt upp emot den högtidliga 
psalmens sfär. Kanske detta har varit en dyrköpt vinst; men 
det har dock troligen varit en vinst. Ty trots allt är det väl 
fråga om, ifall någon kyrkas psalmbok täfl ar med vår, när man 
ser dess kärna af ädel och hög sång från mera än trehundra 
år.” Psalmboksarbetet forcerades så efter 1934, uppenbarligen 
för att ”rädda Wallin”. Dennes slagskugga stod mäktig över 
arbetet. Ärkebiskopinnan Anna Söderblom vädjade: ”Ur tu-
sende hjärtans djup stiger bönen till dem, som fått ansvar att 
råda i detta stycke: låt psalmboken fi nnas orubbad kvar!” Som 
ett hot betraktades Nya psalmer 1921. Man sjöng hellre det 
nya än det gamla. Det var alltså bråttom innan det wallinska 
tempelbygget rasade samman. Som en märklig bekräftelse på 
Wallins normerande betydelse står ett uttalande i det allra 
sista omarbetade offi ciella förslaget före kyrkomötets beslut 
1936 om en ny psalmbok: ”Normen för en svensk psalm, en 
psalm som kan och bör sjungas vid högmässan i kyrkan, har 
blivit satt av Wallin och hans psalmbok.”               

1937 års psalmbok kan därför närmast beskrivas som den 
wallinska psalmboken, rensad från en del föråldrat gods och 
kompletterad med nya psalmer. Av psalmbokens 600 psalmer 
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svarade Wallin för en dryg tredjedel, 220 stycken. Av 1819 års 
psalmboks 500 psalmer svarade Wallin för 308. dvs. 61 % 

I den revision som inleddes 1969 hade man alltså att ta 
ställning till Wallin. Det gällde nu främst hans hantering av 
psalmerna från 1695 års psalmbok. De hade av Swedberg själv 
liknats vid gamla dukater, ojämna och ruggota, men, tillade 
han, av god halt. I 1700-talets salonger lär man ha gjort sig 
lustig genom att citera dem. Wallin hade sett som sin uppgift 
att ge dem en form och ett språk avpassat till tidens behov 
och smak. När han i förordet 1816 talade om att psalmer, 
någon gång vart århundrade, behövde avdammas, var det 
dock knappast ett recept han själv följde. Han tog i rejälare 
än så, han skrubbade. Han fi ck uppbåda hela sin talang, all 
sin stilkänsla och litterära teknik för att rädda dem genom att 
göra dem språkligt tillgängliga, estetiskt behagligare och ryt-
miskt/metriskt sångbara. Sannolikt var det bara så de kunde 
räddas in i framtiden. Det lyckades han med. Men samti-
digt ägde en innehållslig förskjutning rum, en anpassning till 
samtidens teologi, fromhetsliv och estetiska smak. Säkert var 
detta oundvikligt. Om Wallin ville ge de gamla texterna en 
kostym som passade hans samtid så var riktpunkten 1969 en 
annan: att så nära som möjligt söka föra dem tillbaka till ur-
sprungsversionen, avdammade eller renskrubbade från Wal-
lins och andras polityr. 1600-talets karolinska kärvhet stod 
högre i kurs än 1800-talets konstfärdighet. Exempel på sådana 

förskjutningar fi nns t.ex. i den gamla adventspsalmen ”Gläd 
dig Du Kristi brud”. I sin 1600-talsskepnad var den en enkel 
folklig bonad. När Wallin ändrade andra versens början från: 
”En åsna honom bär/som dock en konung är” till ”En krona 
han ej bär, men dock en konung är” var det ett uttryck för en 
tendens som också kunde märkas i andra texter, att lyfta upp 
texterna till en mer högstämd än vardagsnära nivå. Samma sak 
med Luthers julpsalm för barn (125) med sitt tyska ”gör dig 
en liten bädd (Bettelein) i mitt hjärta”, i svensk version 1695: 
”gör dig en säng uti mitt bröst” som hos Wallin blev ”gör dig 
ett tempel i mitt bröst”. Det Eklund redan 1915 kallade ”den 
högtidliga psalmens sfär” stack lite i ögonen. I andra psalmer 
kan det nog i gengäld sägas att man då och då tvättade bort 
Wallin ur Wallin. En tidsfärg ersattes bara med en annan. I 
1986 års psalmbok är Wallin representerad med 76 psalmer; 
ett stort antal men proportionellt nu minskat till 11 %. I sin 
art är han dock fortfarande den Ende. En psalm som ”Var är 
den vän som överallt jag söker” med sin språkliga skönhet 
och innehållsliga mångtydighet söker nog sitt motstycke.  

Per Olof Nisser
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Under medeltiden hade Skara stift tre biskopar med 
förnamnet Brynolf, Brynolf Algotsson (1278–1317), 
Brynolf Karlsson (1404–1424) och Brynolf Gerlaksson 
(1478–1505). Av dem är möjligen Brynolf Karlsson den 
minst kända. Men det har sagts att han under ärkebis-
kop Jöns Gereksons tid (1408–1422) torde han ha varit 
den svenska kyrkoprovinsens andliga ledare.1 Den andra 
Brynolf var en ledande i försöket att helgonförklara den 
första. Den tredje förde detta fram till en skrinläggning 
(saligförklaring).

Brynolf Karlsson tillhörde en i övrigt rätt okänd släkt, 
som i sitt vapen bör ha burit tre horn. Dessa förekom-
mer nämligen på Brynolfs sigill som biskop.2 Brynolf 
föds omkring 1351. Vid kanonisationsförhören i Skara 
1417 avseende Brynolf Algotsson säger han sig nämligen 
vara 66 år. Det tycks också vara så, när man betraktar 
hans utseende.3 Där får vi också reda på att hans farmor 
hette Estrid och att han hade en morbror, Olaus Olai, 
som var kyrkoherde i Sund.4 

Den 25 januari 1391 utlovar påven Gregorius XI Bry-
nolf ett kanonikat i Skara domkyrka, efter en böneskrift 
från Sveriges och Norges kung Håkan.5 Brynolf inne-
har sedan S:t Nicolai prebende. Han studerar under ett 
antal år i Paris och blir 1379 baccalaureus in artibus, den 
lägsta akademiska graden vid universitetet, och magister 
året därpå. Han utses också 1382, efter att valet uppskju-
tits några dagar på grund av oenighet, till prokurator för 
den anglikanska nationen men avböjer.6 Det har antagits 
att han kanske gör det, därför att han återvänder till en 
tjänst som prost i Skara.7 Han nämns nämligen detta år 

som prepositus i akterna från Paris.8 Som sådan deltar 
han i rådet 1396–97. Han omtalas som domprost i ett 
brev 1397.9 Det kan nämnas att biskop Torsten samma 
år överlåter den så kallade prosttunnan från Vadsbo och 
tiondet från Åsaka till Brynolf.10

Innan han blir biskop, har Brynolf redan några år varit 
biskopens coadjutor. Det kan tänkas att han då kanske till 
och med har biskopsvigs.11 I ett brev 1402, som handlar 
om S:t Nicolai prebendes besittningar och inkomster, 
under den tid han var kanik, kallar han sig nämligen 
biskop.12 Biskop Torsten ger 1444 sin coadjutor Brynolf 
hälften av biskopsbordet inkomster för det innevarande 
året.13

Den 23 mars 1405 utnämner påven Innocentius VII 
Brynolf till biskop i Skara.14 Sex dagar senare lovar den-
ne, att han inom ett år ska betala in sitt servitium com-
mune, det vill säga den avgift som en nyutnämnd biskop 
har att erlägga till den heliga stolen som en bekräftelse 
av sitt val.15 Det tar ett tag, innan betalningen är full-
gjord. En delbetalning noteras i början på april16 men 
slutbetalningen bekräftas först i slutet av nästa år. Bry-
nolf betalar då också de resterande beloppen för sina 
föregångare, Rudolf av Mecklenburg (1387–1391) och 
Torsten (1391–1404).17

Brynolf verkar vara kvar i Rom fram till juli 1405. Den 
4 juli denna månad får han nämligen påvens tillstånd att 
använda en del av det så kallade tiondet i Skara stift till 
kanikernas underhåll och till en utökad gudstjänst.18

Av handlingarna från den omtalade kanonisations-
processen framgår att Brynolf har sin första pontifi kal-

Biskop Brynolf II Karlsson

Sigill för Brynolf II Karlsson. Foto Ragnar Sigsjö.
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mässa i Skara domkyrka som ordinarie biskop på Jung-
fru Marie Himmelsfärds Dag den 15 augusti 1404. Då 
deltar en kvinna, Christina, som varit blind i tre år. Hon 
ber inför bilden av den korsfäste om helande och faller i 
sömn. Hon uppmanas sovande att gå till Brynolf Algots-
sons grav och anropa honom om hjälp. Hon återfår då 
synen.19 Brynolf säger sedan till prästerna vid domkyr-
kan att noggrant anteckna, om några ytterligare under-
verk händer.20

Att det under en tid fi nns tre personer som anser sig 
vara rättmätiga påvar orsakar problem också i den svens-
ka kyrkoprovinsen. Drottning Margareta vill ha Anders 
Jönsson, domprosten i Uppsala, som biskop i Strängnäs, 
men domkapitlet väljer i stället ärkedjäknen Gjord Pe-
terson. Denne vände sig då till en av påvarna, Aleksander 
V. I två bullor, den 4 och den 19 augusti 1409, ger denne 
till känna sitt beslut. Han bekräftar valet av Gjord och 
upphäver samtidigt utnämningen av Anders Jönsson.21 
Påven uppmanar biskoparna Knut i Linköping, Petrus 
i Västerås och Brynolf i Skara, som har biskopsvigt 
Anders Jönsson, att se till att Gjord får sin biskopsstol.22 
Uppenbarligen fi nner sig biskoparna i detta. I ett brev 
av den 1 april 1410 hotar de alla som berörs med bann-
lysning, böter och att domkapitlet ska suspenderas och 
Strängnäs läggas under interdikt, om man inte erkänner 
Gjord som biskop.23 Biskop Anders sätter sig emellertid 
till motvärn och är således bannlyst av de tre biskoparna. 
När sedan påven Aleksander ersätts av Johannes XX-
III återfår så småningom Anders Jönson biskopsstolen i 
Strängnäs och bannlysningen hävs.24

Under stridigheterna om biskopsstolen i Strängnäs 
skriver påven Johannes XXIII till biskop Brynolf och 
ber honom hjälpa Vårfruberga kloster i Strängnäs stift 
med en skada som uppstått på dess egendom.25

Synodalstatuter för Skara stift utfärdas av Brynolf 
1411.26 De innehåller bestämmelser om ekonomi, kyr-
korätt, och liturgi. Bland annat sägs att ingen må ha en 
konkubin vid förlust av hela sin lösa egendom och fäng-
elsestraff (artikel 7). Ingen präst i stiftet får vistas utanför 
stiftet mera än åtta dagar och efter biskopens tillstånd. 
Om han gör det kommer han att suspenderas från sin 
tjänst tills dess han återvänder, förutsatt att han inte är 
legitimt förhindrad (18).

Det är märklig att se att biskopen behöver uppmana 
till en trefaldig begjutning av dem som döps (32), att 
ingen ska välsigna en brud som tidigare välsignats (36), 
inte använda dåligt vin i nattvarden (42) och att tvätta 
corporalet för sig (47).

Biskop Brynolf deltar i tre provinsialkoncilier i Ar-
boga. Under det första 1412 behandlar man frågor som 
gäller kyrkorätt, liturgi och moral. Men man uppmärk-
sammar också att förvecklingarna på påvlig nivå lett till 
att många inte längre bryr sig om den heliga stolen och 
menar att man klarar sig utan den. Sådana förklaras nu 
vara heretiker.27 

I en dom uttrycker sig Brynolf positivt om drottning 
Margareta: ”thet hon vilde allum, lica ræt, oc lagh hiel-
pasom hon sik i alle mato ther vt i beuiste, rætuisona 
styrkiæ, oc al oræt nidher thrykkia.”28 Det är inte allde-

les uppenbart hur man ska förstå det. Margareta hand-
lade inte alltid till biskoparnas belåtenhet. 

I biskop Brynolf Gerlakssons rimkrönika över bi-
skoparna i Skara stift sägs om biskop Brynolf: ”Hann 
toch op helige biscops Brynolfs been”.29 Möjligen syftar 
detta på ett vittnesförhör vid kanonisationsprocessen, 
där rådsherren och lagmannen Gustaf Magnusson berät-
tar om en händelse som en sakristan i domkyrkan varit 
med om och som fi ck till följd att man tog upp Brynolf 
Algotssons ben och lade dem vid sidan av graven. Dessa 
ben hade den nuvarande biskopen, Brynolf Karlsson, 
och domkapitlet funnit. De hade tvättat dem och lagt 
dem på ännu ett ställe, som de tyckte vara lämpligare.30 
Genom ett vittnesmål av kaniken Lambert framgår att 
detta sker på den heliga Margaretas dag i juli 1414.31 

Några avlatsbrev som avser Skara stift föreligger från 
Brynolf tid. Bland annat utfärdar han 1415 ett för Horns 
kyrka. Där beviljar han 40 dagars avlat från botgöring 
åt dem som vissa uppräknade festdagar besöker kyrkan. 
De förutsätts då gå runt på kyrkogården och ber för de 
trogna, räcker hjälpande händer till byggnaden, till för-
bättring av dess utrustning, testamenterar något eller ber 
till Gud för kyrkan eller riket.32 

Vid det andra provinsialkonciliet, där Brynolf deltar, 
1417, tar man bland annat ställning mot att slagsmål 
mellan präster och lekmän går till domstolar där lekmän 
dömer. Därmed förbryter man sig mot kyrkans doms-
rätt och mot prästernas oantastlighet.33 Från konciliet 
i Arboga 1417 fi nns en intressant handling, där biskop 
Brynolf, biskop Knut i Linköping och en del andra inty-
gar att abboten Hans i Alvastra säger sig inte på ärkebis-
kopens anmodan ha skrivit ett brev till Brynolf och där 
ha uttryckt kritik mot kung Erik. I detta skulle Hans ha 
jämfört kungen med kejsar Nero.34 Detta speglar väl det 
infekterade förhållande som råder mellan kungen och 
ärkebiskopen. Kanske det också ger en antydan om bi-
skop Brynolfs starka ställning men säger inte så mycket 
om dennes position visavi den rådande konfl ikten.

Brynolf hade goda förbindelser med Vadstena kloster. 
Den 4 augusti 1415 upplåter klostret en tomt åt honom 
enligt ett tidigare löfte till honom själv och till hans för-
äldrar. Villkoret är att tomten och alla eventuella bygg-
nader efter hans död ska återgå till klostret. Han förrättar 
fyra gånger vigning av bröder och systrar i klostret.35

Redan den heliga Birgitta har vid sitt besök i Ska-
ra domkyrka 1349 talat om nödvändigheten att 
upphöja en helig man, troligen Brynolf Algotsson, 
från den plats där han är begravd. Det ligger därför 
säkert i Vadstenabirgittinernas intresse att förverkliga 
ordengrundarens önskan. Men en helgonförklaring av 
Brynolf och några andra ska också kunna stärka kyrkan 
i dess helhet i dess förhållande till den världsliga makten. 
Sannolikt spelar Brynolf Karlsson en betydande roll i 
detta försök.

Den 1 mars 1417 skickar ärkebiskopen i Uppsala till-
sammans med biskoparna i Linköping, Skara (Brynolf 
Karlsson), Strängnäs, Västerås, Åbo och Växjö en fram-
ställning till kardinalerna vid kyrkomötet i Konstanz att 
de hos den blivande påven skulle verka för biskop Nils 
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Hermanssons, biskop Brynolf Algotssons och domini-
kannunnan Ingrids av Skänninge kanonisation.36 Den 
följs av en motsvarande böneskrift från ärkebiskoparna i 
Lund och Nidaros. Den 1 april skickar kungen, Erik av 
Pommern, en motsvarande skrivelse.37

När konciliet i Konstanz svarar positivt på skrivelserna 
från de nordiska biskoparna och kung Erik, inleds ka-
nonisationsprocessen för bland annat biskop Brynolf Al-
gotsson. Då får Brynolf Karlsson en viktig uppgift. De 
första förhören hålls i Skara, där biskop och domkapi-
tel samlat ihop vittnen. De börjar den 12 april 1417 
och avslutas den 25 april. De fl yttas därefter till Vadstena 
kloster.   

En av dem som vittnar är biskop Brynolf själv. Hans 
vittnesmål är det längsta. Han är också den ende som 
yttrar sig över alla de tjugo artiklar som handlar om det 
presumtiva helgonets helighet. Det har hävdats att Bry-
nolf själv sammanställt de tjugo artiklar som förhören 
kretsar kring.38 Det förefaller troligt.

Inga invändningar mot Brynolfs eventuella helgon-
förklaring görs, trots uppmaningar. Det visar kanske på 
styrkan i Brynolf Algotssons helgonrykte eller på en be-
slutsam vilja hos de ansvariga, däribland Brynolf Karls-
son, att driva processen till ett framgångsrikt slut. Det 
senare gör att den så kallade Vita Brynolphi, som blev 
resultatet av undersökningen, självfallet är mycket ten-
densiös. Brynolf får emellertid inte uppleva att processen 
förs till sitt slut. Det blir i stället Brynolf III Gerlaksson 
som tar den ett steg vidare.39 

Biskop Knut i Linköping utser 1418  bland annat bi-
skop Brynolf till kompromissarie i en tvist mellan ho-
nom och en av stiftets präster.40

Den 28 juli 1422 viger biskop Brynolf tillsammans 
med biskoparna Knut av Linköping och Arend av 
Strängnäs i Vadstena kloster munken Johan Håkansson 
till ärkebiskop. Redan Vadstendiariet påpekar att det 
skedde i strid med bestämmelserna i den författning, 
Mare magnum, som utfärdats för klostret. Enligt denna 
fi ck biskopar komma in i klostret bara i samband med 
visitation.41 Kanske brydde man sig helt enkelt inte om 
vad påven Johannes XXIII (avsatt 1415) hade gjort. 

Det tredje provinsialkonciliet 1423, med deltagande av 
biskop Brynolf, uttalar sig i kraftfulla ordalag mot ocker 
och mot att präster håller sig med konkubiner, kanske 
inte minst med tanke på den 1422 avsatte biskop Jöns 
kvinnoaffärer.42

Biskop Brynolf Gerlakssons rimkrönika berättar att 
Brynolf Karlsson köpte sätesgården ”Brynoffsboo”.43 
1423 omtalas gården som Bryniolfsbo, när lagmannen 
Gustaf Magnusson får en tomt vid gården.44 Troligen är 
den uppkallad efter Brynolf själv.

I biskop Brynolf Gerlakssons rimkrönika över bisko-
parna i Skara stift står det ”Och sedann fi ch hann i sitt 
måle ett meen”.45 Det tyder på att han blev sjuk och 
han avgick i förtid. Till hans efterträdare utsågs den 5 
juni 1424 ärkedjäknen Sigge Uddson.46 Brynolf lär ha 
avlidit 1430.

Om Brynolf Karlssons personliga egenskaper vet vi 
inte mycket. Om vi får tro Rimkrönikan kunde han sin 

bok och var en sträng och lagklok man.47

Karl-Erik Tysk
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I de två första medlemsbladen i år har frågan om vilken källa 
i Husaby kung Olof och hans familj döptes diskuterats. Matz 
Nilsson håller på S:t Sigfridskällan 250 m öster om kyrkan 
medan Bengt Wadensjö tror på Brigidas/Birgittas källa 350 m 
väster om kyrkan, belägen i Bissgårdens trädgård. Det är inte 
första gången denna fråga diskuteras. Från 1700-talet fi nns 
minst två skrifter som tar upp frågeställningen. Sven J Dige-
lius lägger 1740 fram sitt historiska lärdomsprov om Husaby 
i Västergötland, kristendomens plantskola. Där för han med 
hjälp av en rad andra historiker från den tiden fram slutsat-
sen att det är den östra källan som är dopkällan och att den 
benämnes Sigfrids källa liksom det i närheten till denna källa 
fi nns Sigfrids liden, Sigfrids backen, Sigfrids åkern och Sig-
frids hagen. Men han skriver också ”Den plats där vår källa 
är belägen kallades fordom Byrghitä.” Han skriver alltså att 
namnet på källan där dopet ägde rum har ändrats till Sigfrid-
skällan. 

Samma uppfattning hade prosten Jonas Marchander som 
runt 1775 sammanställer en beskrivning över Husaby förs-
amling. Han skriver ”Östra källan hafva alltid de fordna 
konungar besökt, och besökes än idag av Främmande. För 
några år sedan då jag lät rensa källan och försåg henne af 
egna medel med sidostenar och brunnskar funnos der ännu 
några små engelska silverpenningar och åtskilliga av Johan 
III:es kopparmynt. Östra Källan där konungen blef döpt, kalla 
bönderna S:t Sigfrids källa. Denna källa är ock tillförne kallad 
Brigittae Källan, icke utav Vadstena Britta utan efter en annan 
Brita hvars åminnelse fest är fi rad 1 Februari.”

Både Digelius och Marchander skriver att den östra käl-
lan under den katolska tiden hölls i stor berömmelse för ofta 
förekommande underverk, framförallt bestående i botande av 

sjukdomar och att den iför hälsans skull ivrigt besöktes av 
många. Denna hälsobringande verkan gick dock förlorad då 
den på inrådan av ärkebiskopen Laurentius Petri (vår förste 
lutherske ärkebiskop) fylldes igen för att motverka vidskep-
lighet. 

Om den västra källan skriver Digelius ”S:t Birgittae 
är en stor och skön åderkälla som hela byn har sitt vatten 
av”. Marchander skriver om denna källa ”Birge källa som 
man äfven kallar S:a Brittas, ehuro allmogen här omkring 
ej kännas vid det namnet, ligger vid Bissgården i väster har 
ganska starka ådror som komma utur bergsklefven.”

Jag vill därför mena att all tradition i Husaby talar för att 
den östra källan som på 1700-talet ställdes iordning är den 
sannolika dopkällan. Och noteringarna från 1700-talet om 
att den tidigare hetat Birgittas källa gör att avskriften av Äldre 
Västgötalagen stämmer väl. Det är ju inte så svårt att förstå att 
S:t Sigfrid i Husaby uppfattades som viktigare än det irländ-
ska helgonet Brigida från 500-talet och att källan bytte namn.

Så vid någon tidpunkt mellan 1250 och 1700 har den vat-
tenrikare västra källan övertagit namnet som minner om den 
irländska Brigida. Under senare delen av 1900-talet användes 
källan som vattentäkt till Bissgårdens suggor som tidvis gick 
ute. Genom Leaderprojektet ”Besöksmålsutveckling Husa-
by” som genomfördes 2010 rensades området kring källan ut 
och den försågs med en sittbänk och ett tänkvärt ord liksom 
andra platser utmed den s.k. Kungsstigen. Under senare år 
har minnet av helgonet Brigida åter börjat uppmärksammas 
och då har vi haft förmånen att lyssna till biskop emeritus 
Bengt Wadensjö som fl era gånger medverkat vid gudstjänsten 
i kyrkan. 

Båda källorna har sina skönheter och är mer än väl värda att 
vårda och besöka. I den äldsta avskriften av Äldre Västgöta-
lagen står att kung Olof ”skänkte hela byn till stav och stol.” 
Wadensjö skriver att uttrycket stav och stol är oklart. Min 
tolkning har alltid varit att det betyder att han skänkte byn till 
biskopssäte. Stav och stol är väl klart förknippat med biskop 
och där han verkar. Eller är detta en för enkel tolkning? Det 
var första gången i dåtida Sverige som kyrkan fi ck tillgång 
till gård och mark att försörja ett biskopssäte. Senare tids ut-
grävningar på Bissgården i Husaby visar att här fi nns konti-
nuitet i Biskopsborgen från kung Olofs tid fram till idag. Att 
kung Olof skötte (gav) sin gård till kyrkan runt år 1000 är vi 
säkert alla ense om.

Kjell Gustafsson
Husabybo i 70 år

Olof Skötkonung döptes i Birgittas och S:t Sigfrids källa

S:t Sigfrids källa

Brigidas/Birgittas källa
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Bruket att som kyrkobesökare tända ljus tillkom efter mordet 
på Martin Luther King i april 1968. Han skulle ha predikat 
i Uppsala domkyrka i juni det året, och till hans minne be-
ställdes en ljusbärare, ”Folkförsoningens träd”, som placerades 
nära ingången till kyrkan. Nu fi nns en ljusbärare i nästan varje 
svenskt kyrkorum, en ställning i form av ett träd eller en glob 
som uppmanar till eftertanke och handling; För vem eller vad 
vill du tända ett ljus? Sätt ditt ljus i en hållare och tänd det. 
Koncentrera dig. 

Kyrkliga föremål och seder är således inte nödvändigtvis av 
äldre datum, även om kyrkan i Sverige har en tusenårig his-
toria och många föremål är mycket gamla. I kyrkan behandlas 
föremål med respekt för det de representerar, inte på grund 
av verkshöjd, pris eller konstnärsnamn. Även sådana värden är 
förstås rikt företrädda, men de kyrkliga föremålens styrka lig-
ger snarare i deras bestämda funktioner och symboliska ladd-
ning. Så viks till exempel corporalet på ett bestämt vis innan 
det placeras i bursan, som bärs in i sakristian där den förvaras 
ovanpå kalken med klädet för att vara redo för nästa natt-
vardsfi rande. I lexikonet Kyrkans föremål - beskrivande lexikon 
behandlas dessa och ytterligare över 400 föremål.

Projektet har sin upprinnelse i utbildningen för antikvarie- 
och konservatorsstudenter vid Institutionen för kulturvård, 
Göteborgs universitet. Projektledare har varit lektor Char-
lotta Hanner Nordstrand, som är väl lämpad att genomföra 
detta projekt. Hon står också för ett stort antal texter samt 
förord. Övriga författare är Gunnel Berggrén, Joakim Hans-
son och Fanny Stenback. Illustrationerna är utförda av Maria 
Hejne och Lotta Möller. Utgivningen är ett samarbete mel-
lan Svenska kyrkan och Göteborgs universitet. Boken vänder 
sig till alla som i olika funktioner arbetar i kyrkan och med 
kyrkliga föremål, men också till kyrkobesökare och ”kyrko-
turister”. 

Efter förordet inleds boken med fyra avsnitt, kallade fakta-
rutor, med information om stilepoker och historiska epoker, 
reformationen, liturgiska färger samt om kristna symboler 
och attribut. Lexikondelen är indelad i 24 huvudrubriker. 
Det är en tematiserad modell, där altaret och dess utrustning 
inleder följt av fast inredning med predikstol, bänkinred-

ning och läktare. Därefter följer orgel och andra instrument. 
I nästa kategori behandlas föremål och redskap nödvändiga 
för kyrkans riter och uppdrag från dopredskap, nattvardskärl 
och brudkronor till jordfästningsredskap, kollektredskap och 
ljusredskap. Därefter följer textil, konstverk och minnestavlor, 
möbler samt ur. Böcker och dokument avslutar denna grupp. 
Avslutningsvis behandlas arkitektur och exteriöra detaljer 
och föremål. Här återfi nns äldre dörrar, byggnads- och in-
redningsdetaljer, torn- och takprydnader följt av rubrikerna 
klockor, gravminnen samt runstenar. Under rubriken ”öv-
rigt” samlas slutligen många centrala kyrkliga föremål, bland 
dem kan nämnas biskopsstav, piscina samt medeltida relik-
varier och rökelsekar. Var och en av huvudrubrikerna har 
försetts med egen innehållsförteckning över samtliga upp-
slagsord, vilket gör boken lättnavigerad och tillgänglig. Illus-
trationerna är till god hjälp i denna termrika kontext och 
kopplingen mellan term, bild och beskrivning fungerar väl. 
Boken avslutas med en förteckning över illustrationer, refe-
renser samt index.

Kyrkans föremål är i allt väsentligt välformulerad och infor-
mationstät. En fördel är de många korsreferenserna, där ett 
ord som ”Krucifi x” behandlas både som kultföremål under 
rubriken ”Kors och krucifi x” och som konstverk, med yt-
terligare referenser till och från andra uppslagsord. Ett väl ut-
arbetat index bidrar också till att boken är smidig att använda. 
I huvudsak är balansen bra mellan föremålsbeskrivning, funk-
tioner och kulturhistoriska notiser.

”Gravminnen” och ”Jordfästningsredskap” ger en rik bild 
av begravningsskick. Genomgången av gravvårdar spänner 
från tidig medeltid till idag; här beskrivs 1000-talets liljeste-
nar, lockhäll med runskrift, kistor, smidda järnkors med re-
gionala variationer, sarkofag och tumba. Här fi nns självklart 
också adelns begravningsvapen, anvapen och fanor. Det blir 
också tydligt hur viktiga tingen är för kyrkorummets riter. 
Mullskyffel, mullskål, mullställ för skålen och mullduk som 
skyddar bårtäcket är föremål som är avsedda för det tillfälle 
då prästen häller tre skopor mull på kistan samtidigt som hen 
uttalar orden ”Av jord är du kommen. Jord skall du åter bli. 
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta 
dagen.”

Många avsnitt har motsvarande kvaliteter. Kapitlet om 
konstverk och minnestavlor bör ha varit bland de svåra-
re att sammanställa, men korsreferenser har använts på ett 
genomtänkt sätt, så att olika aspekter på objekten synliggörs. 
”Böcker och dokument” är en oväntad rubrik, och ett bra 
val. Självklart hör det till kyrkans materiella kultur. Textilav-
snittet är speciellt efterlängtat, det har tidigare varit svårt att 
fi nna samlad information och korrekt terminologi.

Förtjänsterna är alltså många. Informationen är relevant, 
texterna genomarbetade och deras konstaterande karaktär är 
effektiv. Ibland är det mycket kortfattat, medan andra avsnitt 
erbjuder utförligare information. Och det är en bedrift att få 
det i tryck på så kort tid. 

Med det sagt fi nns det naturligtvis saker som bör diskute-
ras. Utgångspunkten för illustrationerna har varit fotografi er 
som har tecknats av för att på så vis skapa en mer generell 
bild, enligt författarna. Detta syfte har inte riktigt uppnåtts. 
Det generella och karakteristiska försvinner här i mycket 
detaljerade, men samtidigt skissartade, teckningar. Allt åter-
ges med samma omsorg, den noggrant redovisande stilen är 
något naiv och tenderar att skymma det som karaktäriserar 
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en föremålsgrupp, och det är alltför lätt att identifi era de av-
bildade enskilda föremålen. Förenklingen av linje kunde ha 
drivits längre, i min mening, och detaljer reducerats. Några 
goda exempel, där föremålens karaktär lyfts fram genom för-
enkling, är dock helsidesillustrationerna av orgel, dopredskap 
och textil. Uppslagsord som alba, stola och cingulum illus-
treras av en präst klädd i vit, vid fotsid dräkt, med ett vackert 
broderat band över axlarna lagt i kors över bröstet, och ett 
rep i midjan. Det är i sådana exempel som visualiseringarna 
fungerar bäst. Invändningarna ovan är randanmärkningar och 
ska inte skymma det faktum att illustrationerna är oumbärliga 
för läsaren.

Ett par avsnitt är något mindre genomarbetade – det är 
lakuner som är lätt åtgärdade:  

Under rubriken ”Läktare” saknar jag två typer av väst-
läktare. Dels den romanska emporvåningen, avsedd för den 
frälsefamilj som hade patronatsrätt, med egen ingång utifrån 
eller via något av västtornen. Dels orgelläktare. Den stora or-
geln i väster ger karaktär åt många kyrkorum, både medeltida 
och yngre. Båda dessa läktare defi nierar kyrkorummets väst-
parti, på liknande vis som triumfbåge och altare defi nierar 
östpartiet.  

I avsnittet ”Orgel och andra musikinstrument” saknas fl era 
instrument, bl. a blåsinstrument trots att trumpeter har varit 
liturgiska instrument sedan 1400-talet.

Orgel behandlas däremot utförligt på sex sidor. Ändå 
saknas information om orgelns unika ställning som liturgiskt 
instrument sedan tidig medeltid och fram till idag. Det duger 
inte att konstatera att orglar varit i bruk ”åtminstone sedan 
1600-talet” i ett lexikon för fackfolk. I Kulturhistoriskt lexi-
kon för nordisk medeltid (KLNM) fi nns att läsa att de första 
beläggen för orglar i Sverige är från början av 1300-talet, 
och att orglar inledningsvis var placerade i koret. 1500-talet 
representerar en ny utvecklingsfas, med självständiga stäm-
mor. Dessutom fi nns i KLNM en gedigen litteraturlista. Här 
saknas också den bruks- och funktionsorienterade kontext 
som karaktäriserar andra avsnitt, bl.a. Ur och Klockor, och 
gör dem relevanta i sammanhanget.

De tänkta användarna är högutbildade konservatorer och 
präster, diakoner, guider, församlingsbor och en typ av tu-
rister som – om generaliseringen tillåts – är specialintresse-
rade, oftast välutbildade människor med insikter i religionen 
och religionsutövning. Eftersom Göteborgs universitet är 
utgivare bör boken också kunna användas av studenter, lärare 
och forskare. Detta aktualiserar några frågor kring formalia, 
närmre bestämt index, referenser och nyttan av en inledning. 
Redaktionen är kompetent, och det är också utgivarna. Varför 
brister det just här? Med några förändringar skulle bokens 
användningsområde bli betydligt större.

Ett fl erspråkigt index
Ett index är avgörande för en tematiserad sammanställning 
som denna. Här är det väl genomarbetat. Men varför är det 
inte fl erspråkigt? 

De som arbetar med kyrkliga föremål verkar inom ett in-
ternationaliserat fält med kvalifi cerad facklitteratur. Ett när-
liggande exempel är konservatorn Peter Tångeberg som 
publicerar sina artiklar och böcker om kyrklig träskulptur i 
Sverige på tyska, därför att där fi nns merparten av kollegerna 
och den avancerade utvecklingen och forskningen. Interna-
tionella konferenser är en självklar arena även för religions-
forskning och konstvetenskap, och för studenter som står i 
begrepp att skriva sina akademiska uppsatser är internationell 
litteratur en nödvändighet. 

Församlingsbor och kyrkoturister talar många språk. En del 

har bott i församlingen i generationer, andra har just kommit. 
Även den som har svenska som modersmål har svårt med 
kyrkorummets alla föremål och deras terminologi, och inte 
blir det lättare vid kyrkobesök i andra länder. Som kyrko-
turist känner man igen sig, men att läsa en broschyr eller 
samtala med facktermer på andra språk är svårare. Detta om 
målgruppernas behov av översatt index. Ett mer konsekvent 
bruk av termer på latin och i förekommande fall grekiska 
skulle bidra till helheten, och ansluta till gemensam interna-
tionell terminologi. 

Referenslitteratur
Referenserna är samlade i alfabetisk ordning i slutet av bo-
ken, men eftersom uppslagsordens texter saknar noter och 
litteraturhänvisningar, är det svårnavigerat och förrädiskt. Det 
framgår inte vilka källor som använts, så hur ska fakta kon-
trolleras eller djupare information inhämtas? Ett sätt vore att 
gruppera referenserna efter de huvudrubriker där de använts. 
På så vis hade man åstadkommit inte bara en nödvändig kon-
trollfunktion, utan också förslag på fördjupningslitteratur. Det 
skulle glädja både studenter, fackfolk och allmänhet. Samti-
digt skulle redaktionen få ett redskap för att själva analysera 
sina referenser, och korrigera dem så att de håller jämn nivå. 
Så är det inte nu. 

Avsnittet ”Böcker och dokument” är föredömligt. Det 
bygger på en omfattande internationell litteratur, med ett bra 
och aktuellt urval för fördjupning och vidare studier. Värre är 
det med ”Nattvardskärl”, med en titel i litteraturlistan, och 
”Orgel och musikinstrument”, där enda speciallitteraturen är 
en avhandling från slutet av 1700-talet. Författarna har giss-
ningsvis använt fl er källor, men vilka?

Behovet av en inledning 
Förmodligen har redaktionen ställts inför många övervägan-
den och svåra beslut, och det är en gåta att man inte har tagit 
hjälp av en inledning som är lika mycket ett redskap för en 
redaktion, som det är en information till läsaren.

Redan i början av förordet aktualiseras behovet. Där kon-
stateras helt kort att de kyrkliga föremålen ”betingar stora 
kulturhistoriska, immateriella, estetiska och identitetsskapan-
de värden”, vidare att man ”genom att beskriva föremålen 
visar en viktig sida av det svenska kulturarvet”. Samtliga be-
grepp här kan problematiseras, men ”svenska kulturarvet” får 
inte stå okommenterat. Kritiska kulturarvsstudier är ett uni-
versitetsämne, och ett internationellt fält med namnkunniga 
forskare. Att ordet kulturarv är problematiskt även utanför 
akademin, har nyligen aktualiserats i en bred och engagerad 
kulturdebatt om museernas roll. ”Svenska Kulturarvet” har 
även använts som politiskt slagträ av främlingsfi entliga krafter. 
En inledning gör det möjligt att formulera sin egen defi ni-
tion, och att kommentera vissa ståndpunkter, även om man 
avstår diskussion. 
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 Principer för beskrivningarna hör till inledningen till lexi-
kon, som en service till läsaren. Hade dessa funnits formule-
rade i en tryckt text, hade de också fungerat som riktlinjer 
för författarna och vissa avsnitt hade sannolikt fått en annan 
utformning.  

Urval kan kommenteras, överväganden kan redovisas och 
inkonsekvenser kan undvikas med en inledning. När det gäl-
ler dateringar hade det varit till hjälp för både redaktion och 
läsare. Det kan vara kort, och formuleras enligt modellen: 
Med medeltid avser vi…, med äldre tid avser vi…, med mo-
dern tid avser vi…, kanske med tillägget att där det är möjligt 
anges århundrade eller årtal. 

Lexikonet Kyrkans föremål kan läsas på fl era sätt 
Ett sätt är att läsa den undertext som ger information om när 
föremål har använts i kyrkorummet. I slutet av 1800-talet och 
under 1900-talet renoverades medeltida altarskåp och ställdes 
åter på högaltaret. Nya tillverkades i en stil som var påver-
kad av medeltidens konst. Även de medeltida dopfuntarna 
väckte intresse. De församlingar som ägde en sådan fl yttade 
tillbaka den, och nya dopfuntar av sten tillverkades. Det här 
kan ses mot bakgrund av medeltidsvurmen under slutet av 
1800-talet, och i konstnärsrörelser som Prerafaeliterna och 
Arts and Crafts. De stora utställningarna av kyrklig konst i 
Sverige bidrog att sätta fokus på kyrkans medeltida kulturarv, 
bl.a. Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910, 
Historiska museets Birgittautställning 1918 och Göteborgs-
utställningen 1923.

Senare under 1900-talet fi ck krucifi xen en renässans. Pro-
cessionskrucifi xen hade försvunnit med reformationen, men 
började användas igen. Triumfkrucifi xen som hade förvarats 
på annan plats fl yttades tillbaka till triumfbågen.

Prästens röcklin är numer i allmänt bruk, liksom stola. 
Båda har rötter i tidig medeltid men var borta från slutet 
av 1600-talet och fram till början av 1900-talet. Under sent 
1900-tal började också konsekrationsklockor användas igen.

Avsnittet om ljusredskap har en representativ kronologi. 
Uppenbarligen diskuterades bruket att tända ljus efter refor-
mationen. Av 1571 år kyrkoordning framgår dock att bruket 
skulle bli vid det gamla, men utan att tända ljus vid helgon-
bilder. Mot slutet av 1600-talet sågs altarljus som en katolsk 
sedvänja och det förbjöds. I början av 1900-talet återupptogs 
bruket, Traditionen att bära ljus i procession återupptogs un-
der slutet av 1900-talet, och i 2000-talets kyrkorum är sedan 
att tända ljus mycket levande.  

Ett annat sätt att läsa kan gälla bibliska gestalters position i 
religion och kyrkorum. I avsnittet om symboler fi nns Kris-
tussymboler, talet tre samt evangelister och apostlar, medan 
Maria är placerad under konstverk och minnestavlor. Varför 
det?

Många av svenska kyrkans framstående konstverk är just 
Mariabilder. Bland de över tusen medeltida verken kan näm-
nas Viklaumadonnan från Gotland och Rosenkransmadon-
nan i Vadstena klosterkyrka. Nya konstverk har tillkommit. 
Mariakapellet i Linköpings domkyrka invigdes 1998. Där 
har Lisa Bauer skapat en glasmålning med världsrykte, en av 
de största gravyrer som har tillverkats. I Strängnäs domkyrka 
fi nns Lena Lerviks skulptur Uppenbarelsebokens kvinna på 
månskäran sedan 2005. I Uppsala domkyrka står Anders Wi-
dorffs Mariaskulptur blickande in i det forna Mariakoret. Det 
fi nns alltså en viss logik i att placera Maria bland konstverk. 
Men man kan ha invändningar.

Maria är inte en i mängden bland de medeltida helgo-
nen utan intar en särställning som kunde motivera att hon 
behandlas separat. Svenska kyrkan fi rar Mariagudstjänster; 

kyndelsmässan återinfördes 1772 och sedan 1953 fi ras Ma-
rie bebådelse. Detta, och att den medeltida traditionen med 
Maria-altare återupptogs i slutet av 1900-talet visar att hen-
nes gestalt är mer än ett konstverk. Maria är återigen en fi gur 
för kvinnors religiositet. Denna nya betydelse har diskute-
rats och problematiserats bland annat inom feminismen. En 
ståndpunkt är att det kvinnliga måste fi nnas sida vid sida med 
det manliga i dagens religionsutövning, en annan är att de 
ideal som Maria representerar är reaktionära och förmedlar 
en förlegad kvinnobild. Man är inte ense, men Maria har 
kommit tillbaka i kyrkorummet.

Ett tredje sätt att läsa är med utgångspunkt i teori. Ljusbära-
ren i det inledande exemplet visar på enklaste vis hur ett före-
mål kan betraktas som en social aktör och tillskrivas materia-
litet och agens. Föremålet i sig uppmanar till handling, oavsett 
vad som pågår i kyrkorummet. Det omges inte av någon ri-
tual eller mänsklig vägledning. I anknytning till material och 
materialitetsforskning, som var tema i KHT 2017, nr. 3, kan 
exemplet anslutas till antropologen Alfred Gells teori som 
formulerades i Art and Agency (1998). Han tillskriver före-
mål social agens, men inte liv, och betonar objektens tekniska 
och estetiska värden. Gells modell är på så sätt tillämpbar på 
föremålen i ett kyrkorum och den kulturhistoriska kontext 
de omges av. 

Detta lexikon fyller ett stort behov. Det bidrar med ter-
minologi och relevant fakta i korta texter. Beskrivningarna 
innehåller information om material, teknik, användnings-
område, placering samt historiska och kulturhistoriska kom-
mentarer. Här fi nns över 400 föremål i olika material, från 
olika epoker och med olika funktioner, där kyrkorummet är 
minsta gemensamma nämnare. På så sätt sammanför man ett 
utomordentligt disparat material till en meningsfull helhet, en 
kyrkans materiella kultur. Den grunden har saknats fram till 
nu, och Kyrkans föremål öppnar nya möjligheter för forskning. 
Boken fungerar väl, både som tryckt bok och i digitalt format, 
det är en fråga om tycke och smak om man tar med sig boken 
eller läsplattan ut i fält, eller in i forskarcellen. 
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Givmilda boråsköpmän i Borgstena

Efter reformationens restriktioner ifråga om vallfart kom en 
vanlig sockenkyrkas inkomster framför allt från boende inom 
dess församlingsområde, men för en del kyrkor inkom medel 
även från andra håll och ibland från ganska avlägsna platser. 
En förklaring till detta förhållande utgörs av det fenomen 
som går under benämningen offerkyrkosed, vilket i nyare his-
torisk forskning avser bruket att efter reformationen lämna 
gåvor till en specifi k kyrka som ansågs laddad med helig kraft 
i syfte att förstärka den egna bönen, ofta i samband med olika 
typer av nödsituationer. Gåvolämnandet är i detta samman-
hang en slags magisk handling och ett sätt att manipulera det 
gudomliga på. Den norska etnologen Anne Eriksen skriver 
att vissa på norska kallade lovekirker ”hade ord på seg for 
å være så helige at dersom man oppsøkte en slik kirke, bad 
en bønn og lovet å gi en gave hvis bønnen ble oppfylt, så 
ble bønnen oppfylt”.1 I Sverige fi nns ett antal sådana kyrkor 
belagda. De mest kända är kanske Sankt Olofs kyrka i Skåne 
och Skaga kapell i Tiveden.2 

Många andra kyrkor har ansetts fungera som efterrefor-
matoriska vallfartskyrkor. I historikern Monica Weikerts av-
handling om offerkyrkoseden framhålls att antalet var stort 
och förekomsten av utsocknes gåvor i en kyrkas räkenskaper 
ses som en tydlig indikation och till och med belägg för dess 
särskilda status.3 ”Att en gåva från en utsocknes givare skulle 
vara en dold fast avgift eller något man förväntades lämna är 
förhållandevis osannolikt”, menar hon.4

Uppfattningen att kyrkobyggnader som mottagit gåvor 
av utomstående hade en särskild ställning som votivkyrkor 
i folkfromheten hänger samman med sockenbandets teologi. 
”Den enhetliga lutherska ortodoxa kyrkan dominerades av 
en kollektiv fromhet knuten till sockenkyrkan”, skriver kyr-
kohistorikern Sven-Gunnar Sundberg. ”Det var till denna 
kyrka, icke till någon annan kyrka, man skulle vandra.”5 Att 
föräringar ändå i viss omfattning lämnats av utsocknes ses 
som ett tecken på en diskrepans mellan den offi ciella kyrkans 
lära och den folkliga fromheten, och på reformationens be-
gränsade genomslagskraft bland allmogen.6 

Borgstena kyrka och Borås borgerskap
En av de kyrkor som av forskning och folkminne angetts som 
offerkyrka är Borgstena norr om Borås.7 Borgstena kyrka 

mottog under framför allt 1700-talet ett stort antal utsocknes 
föräringar, varav de fl esta lämnades av handelsmän från Borås. 
Weikert konstaterar därför att ”Borgstena offerkyrka inte att-
raherade den kringboende allmogen, utan endast handelsre-
sande från Borås”, och boråsborgarna uppmärksammas gene-
rellt som fl itiga givare till offerkyrkor i södra Sverige.8 Även 
Sven-Gunnar Sundberg noterar att ”[d]essa ’västgötaknallar’ 
återkommer ganska regelbundet vid fl era offerkyrkor”.9 

Är det säkert att anta att dessa gåvor lämnats i situationer 
av sjukdom eller annan nöd på grund av kyrkans rykte 
som särskilt helig, eller är även andra orsaker tänkbara och 
möjligen mer troliga?

”Knalleskatt”
Vissa folkminnesuppgifter om knallarna gör gällande att en 
föräring regelmässigt lämnades när en kyrka passerades under 
handelsfärder. Tore Österhag skriver till exempel i sin bok 
Handlarna från Härna mot stöd av lokala sägner att ”[h]an-
delsmännen skänkte gärna en slant när de passerade genom 
socknarna, för goda affärer, det var tanken”.10 En liknande 
beskrivning av knallarnas kyrkoffrande fi nns i Gustaf Bogers 
Västgötaknallarna i historia och folkminnen. Vid den ”först passe-
rade kyrkan borde han [knallen] enligt gammal god sed läm-
na en offergåva eller lägga en slant i fattigbössan”.11 Borgstena 
var den första anhalten för boråsare som reste norrut och att 
många boråsare antecknats vid mitten av 1700-talet kan alltså 
bero på att handelsmän som beträdde en större resa lämnat ett 
offer för att säkra att resan blev lyckad, eller vid hemkomsten 
som tack för att den blev det. 

En gåva av det här slaget kan uppfattas som en votivhand-
ling, men riktas inte till en viss kyrka som söks upp på grund 
av dess särskilda status utan har snarare med dess läge att göra. 
Om boråsarnas offer lämnades i samband med resor kan det 
därför istället vara fråga om en annan typ av offerkyrkosed än 
den skandinavisk forskning ägnat sig åt. Den tyske historikern 
och religionsetnologen Jürgen Beyer skriver till exempel om 
Hanko kapell i södra Finland att det var ”the benefi ciary of 
another version of thanksgiving. Seafarers regularly donated 
money to this chapel when a journey had been successfully 
completed even if it had passed without a single dramatic 
episode. Vows are not mentioned in connection with this 
custom”.12

Båda dessa varianter av offrande, uppsökande i nödsitua-
tioner och rutinmässigt vid passerande, har stöd i folkmin-
nesmaterial om Borgstena. Den folkminnesuppgift Weikert 
anför antyder att det var fråga om föräringar från förbipas-
serande; kyrkan var en offerkyrka, ”’d.v.s. en kyrka där förbi-
farande nedlade offer för en lyckosam färd’”.13 I den lokale 
folklivsforskaren Klas Olofssons insamlingar av folkminnen 
anges Borgstena också som offerkyrka, men där omtalas istäl-
let nödsituationer som motiv till offrandet. Han skriver att 
en ”socken söder nerigenom var svårligen ansatt av vargar-
ne. Hon sände offer till Borgstena kyrka att vinna hjälp mot 
eländet”.14

En intressant möjlighet är att lämnandet av en penninggåva 
till kyrkan av genomresande handelsmän har fungerat som en 
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slags tullavgift av informellare karaktär. Vid den omfattande 
handeln på landsbygden förtullades ju inte handelsvaror på 
samma sätt som i städerna och en avgift för forslandet av 
varor genom en socken kan ha avlagts att förfogas över av 
sockenstämman på samma sätt som magistraterna i städerna. 
En indikation på detta är att det ofta är samma summa som 
lämnats, vilket bör innebära att summan på något sätt varit 
föreskriven, förväntad av församlingen eller överenskommen 
bland givarna.15 

Samma gåvobruk verkar också ha förekommit vid andra 
kyrkor runt Borås med närhet till en större väg, till exempel i 
Sandhult där boråsare på väg till Alingsås och Göteborg pas-
serade. I Kinnarumma, beläget på ungefär samma avstånd från 
staden som Borgstena söderut, är antalet betydligt lägre. Här 
passerade nog inga större handelskaravaner. 

 Offerstock vid Kinnarumma kyrka

Den givna summan kan också ha avsett mer bestämda utgif-
ter i samband med utsocknes vistelse. I Rångedala anges till 
exempel orsaken till en föräring av en handelsman 1710 vara 
att han haft hästar i socknens betesmark.16 Handelsresorna ut-
fördes i regel till häst och på platser som Borgstena där många 
resenärer passerade och övernattade måste hästutfodringen 
ha varit resurskrävande. 

Man kan se att vissa namn återkommer vid upprepade till-
fällen tillsammans i bokföringen vilket möjligen återspeglar 
ett förhållande som uppmärksammats av stadshistorikern Bir-
ger Forssell, nämligen att ”det vanliga synes ha varit, att två 
köpmän slogo sig tillhopa på varje resa”.17 

Att antalet boråsare är högt vid mitten av 1700-talet för 
att sedan minska kraftigt kan sättas i samband med att antalet 
handelsresor då minskade,18 vilket historikern Björn Sterner 
kunnat visa genom att granska utfärdandet av respass.19 

Kyrkans uppbyggnad
En annan förklaring till att offrandet i Borgstena var mest 
omfattande på 1750- och 60-talen är att kyrkan då genom-
gick en kostsam reparation och försågs med dekorativa mål-
ningar. Konsthistorikern Sven Axel Hallbäck skriver i första 
delen av sin avhandling om det efterreformatoriska dekora-
tiva kyrkomåleriet att möjligheten att dekorera mindre för-
samlingskyrkor som regel inte berodde ”på församlingarna 
utan huvudsakligen på privat frikostighet”.20 Han ger exem-

pel på ”små församlingar med svag ekonomi, som trots detta 
kosta på sig t.o.m. en sådan lyx, som en dekorativ kyrkomål-
ning måste sägas innebära”.21 

Jürgen Beyer resonerar i en artikel om motiven bakom 
inventariegåvor lämnade av danska skeppare till två kyrkor 
på Gotland. Dessa donationer har i tidigare litteratur antagits 
vara gjorda med anledning av att skepparna överlevt en nöd-
situation till havs; gåvorna anses vara lämnande ”till minne 
av deras räddning”. Beyer menar att denna tolkning är osan-
nolik eftersom de olika donatorerna hade egna skepp men 
donerade inventarierna gemensamt. Om de varit med om 
samma nödsituation måste det därför ha varit fråga om en 
olycka av sådan omfattning att den borde lämnat efter sig 
tydliga spår i källorna, vilket inte är fallet. Den troligaste för-
klaringen är istället enligt honom ”at skipperne gennem fl ere 
år var sejlet på havne i Hellevi sogn. Da sognet gennemførte 
en omfattende fornyelse af kirkens inventar, ville man vise sin 
erkendtlighed ved at forære bemalningen og dåbsfadet”.22 Att 
boråsarna ville eller förväntades bidra i Borgstena kan dess-
utom ha att göra med att församlingarna vid denna tid ingick 
i samma pastorat

. 
Gudstjänstfi rande i andra församlingar
Kyrkohistorikern Bengt Hellekant beskriver de särskilda pro-
blem sockenbandet och den obligatoriska kyrkogången orsa-
kade i Borås av ”befolkningens stora rörlighet. Många voro 
på grund av köpenskap ute på resor och kunde fördenskull 
icke bevista sin hemsockens kyrka”.23 Som lösning på detta 
problem utfärdades enligt Hellekant särskilda intyg som gav 
innehavaren rätt att bevista gudstjänsten i andra sockenkyr-
kor än den egna. ”Flera boråsbor använde sig också av denna 
möjlighet och kunde utan inskränkning av nattvardstvånget 
i hemförsamlingens kyrka vistas å främmande ort”, skriver 
han.24 I fotnoten anges att ”Västerås domkapitel meddelade, 
att fl era handelsmän från Borås vistades i dess stift, och att de 
där brukade salighetsmedlen”.25 Folklivsforskaren Carl-Mar-
tin Bergstrand beskriver samma problem och en liknande lös-
ning för de talrika gårdfarihandlare som utgick från Toarp.26

Offer lämnades av den egna församlingen i samband med 
nattvardsgång, och att även kommunikanter från en annan 
församling bidrog är inte osannolikt. Bergstrand anför ett 
protokoll från Toarps sockenstämma 1735 där det klagades 
över att en man som var församlingstillhörig i grannsocknen 
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Rångedala, Håkan Persson i Fahlskog, ”icke desto mindre 
med sitt Hushåll brukar then Heliga Nattwarden i Toarp”.  
Socknen begärde ”at bemelte Håkan blifwa förbuden, efter 
han är en utsocknes man, gå til Guds  bord hädanefter i 
Toarp, eller ock med penningar betala det wijn ock oblater, 
som han med sina här förtärer”.27 År 1736 är i enlighet med 
denna begäran antecknat i Toarps kyrkoräkenskaper: ”Håkan 
i Fahlskog gifwit til kyrckian 16 öre”.28 För socknar där det 
ofta fanns många externa kommunikanter, som fallet tycks 
ha varit i Borgstena, bör det ha varit särskilt viktigt att dessa 
bidrog till nattvardselementens inköpande. 

Offer från boråsare i olika kyrkor i landet kan alltså ha läm-
nats i samband med gudstjänstfi rande och nattvardsgång och 
därmed vara ett tecken inte på en religiositet i strid med of-
fi ciell kyrkolära utan tvärtom på att kyrkliga föreskrifter noga 
efterföljdes. 

”För att Gud hjälpt honom i sjönöden”
Förutom boråsare är enstaka personer från de omkringlig-
gande socknarna och från städer som Hjo, Kalmar och Jön-
köping antecknade som gåvolämnare i Borgstenas kyrkorä-
kenskaper. En intressant gåva som tidigare inte uppmärksam-
mats inkom dock 1743, då en man från Karlskrona socken i 
Blekinge är antecknad. Orsaken till gåvan anges vara ”tack-
samhet härföre at gud helpat honom uti siönöden”.29 I fråga 
om denna gåva kan ett votivmotiv misstänkas, alltså att den 
anonyme gåvolämnaren under pågående sjönöd lovat att 
lämna ett offer till Borgstena kyrka i utbyte mot räddning. 
Detta skulle tyda på en medvetenhet om att just denna kyrka 
hyste en särskild kraft, det vill säga att det var en offerkyrka 
i den mening som avses i senare forskning. Formuleringen 
”gifvit till tacksamhet” innebär dock inte nödvändigtvis att 
ett löfte har formulerats.

Konsthistorikern Peter Gillgren tar i sin avhandling upp 
några fall som liknar det här aktuella, bland annat ett från 
1734 där en person lämnat en penninggåva efter att ”›Gud 
hielpt honom ur farlighet så på siön som Landet›”, och me-
nar att ”[s]jälva votivlöftena omtalas ej i dessa sammanhang, 
endast gåvorna, men det är uppenbart att företeelsen har sina 
rötter i votivväsendet”.30 Om det är fråga om infriandet av 
ett löfte kan det dock tyckas märkligt att inte fl er offer av 
den här typen och från mer avlägsna platser förekommer i 
materialet. Att kyrkan å ena sidan ingick i en uppsättning 
möjliga offerkyrkor som var kända nationellt men å andra 
sidan knappt togs i användning som sådan ter sig osannolikt, 
även om, som Weikert påpekat, ”antalet personer som i en 
nödsituation såg offer till en offerkyrka som en tänkbar lös-
ning [var] betydligt större än antalet personer som faktiskt 
lämnat gåvor”.31 

Av noteringen framgår inte hur föräringen lämnats, om 
den blivit sänd till kyrkan med post eller ombud eller lämnats 
personligen på plats. I det senare fallet kan den ha lämnats 
som ett tacksamhetsoffer vid genomfart och avser i så fall inte 
nödvändigtvis Borgstenas särskilda ställning. Beyer skriver att 
det i fråga om en del föräringar av den här typen är oklart 
”whether a vow had been made, but it is evident that certain 
gifts were made after a successful rescue, though to churches 
otherwise not specialized in servicing vows”.32 

Förutom denna gåva, vars tolkning alltså inte är helt själv-
klar, fi nns inget som tydligt antyder att orsaken till Borgstenas 

gåvoinkomster från utomstående har att göra med kyrkans 
särskilda ställning i folkfromheten. Att boråsköpmännens of-
fer till Borgstena haft med sjukdom och nöd att göra kan 
anses osannolikt av samma skäl Beyer anför i fråga om søn-
derborgsskepparnas givmildhet mot Hellevi kyrka. Det fi nns 
till exempel inget tydligt samband mellan offrandets omfatt-
ning och de stora stadsbränderna.

Oscar Söderholm
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Vad har drakdödaren att göra i Masthuggskyrkan? Har drak-
dödare och drakar med kyrka och kristendom att göra? Sva-
ret är att draken och hans motståndare är en kristen bild, som 
från bibeln har spritts ut i folkdiktningen. Masthuggskyrkans 
arkitekt har återerövrat den till kyrkans värld.

Romanska reliefer
Låt oss dock ta allt i rätt ordning! Masthuggskyrkan ligger 
på södra älvstranden i Göteborg och invigdes 1914. Den är 
byggd i nationalromantisk stil. Man efterbildade alltså äldre 
inhemska stilarter. Själva tornet, som har blivit ett landmärke 
och igenkänningstecken för Göteborg, påminner om tornet 
på Strängnäs domkyrka, som på liknande sätt ses långt utifrån 
Mälaren. Bland annat har man tagit efter romanska stenhug-
geriarbeten. Här och var i kyrkan fi nns reliefer, som till stilen 
påminner om de kända romanska relieferna i Skara dom-
kyrka. På utsidan av Masthuggskyrkan ser man en relief, som 
föreställer en skäggig man i medeltida kolt. I händerna håller 
han en dubbelyxa, som han höjer över sitt huvud för att slå 
mot en trehövdad drake. Ett av huvudena har blödande fallit 
till marken. Detta huvud är avhugget. 

Gud skall döda ormar och drakar
Var och en begriper lätt, att detta är en bild av det godas kamp 
mot det onda. Djävulen liknas ju vid en orm, och Masthug-
gets drake är snarast en trehövdad orm. Varifrån har konst-
nären hämtat förebilderna? Detta är dock svårare att reda ut. 
Klart är att draken omnämns i Bibeln. Profeten Jesaja säger: 
”På den tiden skall Herren med sitt svärd, det hårda, det stora 
och starka, hemsöka Leviatan, den snabba ormen, och Levia-
tan, den ringlande ormen, och skall dräpa draken, som ligger 
i havet.” (Jes. 27:1.) Detta är en bild av Guds kamp mot de 
onda makterna och hans fullständiga överlägsenhet. De onda 

Drakdödaren i Masthuggskyrkan

Drakdödaren på en av Masthuggskyrkans reliefer.
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makterna kan varken såra eller besegra honom. De dödas av 
hans svärd. Vapnet som nämns är alltså ett svärd och inte en 
dubbelyxa. Masthuggskyrkans bildhuggare bygger alltså inte 
på Jesaja.

Draken och vilddjuren i Uppenbarelseboken
I Uppenbarelseboken förekommer en drake, som kämpar 
mot Mikael och hans änglar. Här sägs uttryckligen, att draken 
är ”den gamle ormen”, … , han som kallas Djävul och Satan” 
(Upp. 12:9). Även om draken alltså har tre namn sägs aldrig, 
att han har mer än ett huvud. Inte heller sägs, att Mikael 
skulle ha kämpat med yxa. Drakdödaren i Masthugget saknar 
dessutom änglavingar och ser allt annat än änglalik ut. Mast-
huggskyrkans bildhuggare har inte velat skildra Mikaels kamp 
mot draken. I Uppenbarelseboken omtalas även två vilddjur. 
Det ena hade ”tio horn och sju huvuden”. Ett av dess huvu-
den var ”likasom sårat till döds, men dess dödssår blev läkt”. 
Vilddjuret ”liknade en panter, men det hade fötter såsom en 
björn och gap såsom ett lejon.” (Upp. 13:1-3.) Även här sak-
nas likheter vad gäller det mesta, men vi har ett vilddjur med 
många huvuden (dock inte tre), av vilka ett hade blivit sårat. 
Här fi nns alltså två likheter.

Herkules och den lerneiska hydran
Vi måste därför gå utanför bibeln i vår jakt efter förebilder. I 
de grekiska hjältesagorna berättas om Herakles eller Herkules 
och hans kamp mot den lerneiska hydran, som hade nio hu-
vuden och var ”en ofantlig vattenorm”. Herkules avskar hu-
vudena med ”en gyllene skära”. (Grekiska fornsagor efter F. 
Carl och H. Mehl, bearbetade av Axel Stridsberg, Sthlm 1880, 
s. 26-27.) Också här är det mesta olikt, men vi fi nner dock en 
vattenorm med många huvuden. Denna likhet är intressant.

Sigurd Fafnesbane på en stavkyrka
Går vi över till nordiska hjältesagor, är Sigurd Fafnesbane den 
store drakdödaren. Med sitt svärd Gram dödade han ormen 
Fafner. Här fi nner vi alltså återigen en drake, som snarast är 
en orm. Denna likhet är intressant, men den är också den 
enda. Händelser ur denna saga är avbildade på dörrstolparna 
till Hylestads stavkyrka i Setesdal i Norge (Anders Baeksted, 
Gudar och hjältar i Norden, 1970, s. 250-253). På medeltiden 
kunde man alltså på en norsk kyrka använda denna hedniska 
hjältesaga såsom en bild av det godas kamp och seger mot 
det onda. Därför kunde Masthuggskyrkans bildhuggare göra 
på samma sätt, när han efterbildade gamla motiv i sitt kyrko-
bygge.

Tors fi skafänge
Ytterligare en nordisk saga, berättelsen om Tors fi skafänge, är 
intressant. Snorre Sturlasson berättar, att Tor och jätten Hy-
mer rodde ut på havet för att fi ska. Tor agnade med ett huvud 
och fi ck Midgårdsormen på kroken. När han halade in detta 
odjur, blev Hymer rädd och skar av reven. Tor kastade sin 
hammare mot Midgårdsormen, och man menade att han slog 
huvudet av odjuret (Anders Baeksted, Gudar och hjältar i 
Norden, 1970, s. 95-97). Här fi nns vissa likheter, nämligen en 
orm (dock inte med tre huvuden), en hammare, som visser-
ligen inte är en dubbelyxa men dock liknar yxan mer än de 
andra drakdödarnas vapen gör, och slutligen en drakdödare, 
som liknar Tor. Masthuggskyrkans drakdödare saknar dock 
Tors styrkebälte.

Allt begriper vi inte
Vi fi nner alltså likheter här och var men inte någon fullstän-
dig eller ens långtgående överensstämmelse mellan reliefen på 
kyrkan och de olika berättelserna. Bildhuggaren har hämtat 

drag ur berättelserna, men han vill inte att drakdödaren skall 
uppfattas som Herkules, Tor eller Sigurd Fafnesbane. Han har 
anknutit till förebilder men samtidigt varit självständig. Kan-
ske fi nns en djupare beräkning bakom denna självständighet. 
I våra gamla kyrkor fi nns åtskilliga bilder och skulpturer, som 
anspelar på glömda folksagor och legender. Vi fattar dem nu 
bara delvis. Varför är jätten Finn avbildad i Lunds domkyrkas 
krypta? Är detta över huvud taget en jätte? Avbildas kanske 
Simson? Vem kan med säkerhet nu besvara dessa frågor? Här 
vid Masthuggskyrkan begriper vi vad bildhuggaren menar, 
men samtidigt får vi ett och annat att grubbla över. Mycket 
bra arbetat!

Lars Gahrn

Tors fi skafänge, avbildat på Altunastenen i Uppland. Tor har fått 
Midgårdsormen på Kroken.
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Gotisk vagga i Masthuggskyrkan

En gotisk vagga var en av alla de sevärdheter, som Mast-
huggskyrkan hade att bjuda. Aldrig för ett ögonblick hade 
jag räknat med att fi nna en vagga i spetsbågestil, men där 
på en pelare fanns en relief, som visade Maria och barnet. 
Jesusbarnet låg i en gotisk vagga. Äntligen fi ck jag belägg 
för att sådana vaggor hade funnits till eller åtminstone hade 
avbildats innan jag gjorde det.

Jag ritade gotisk vagga 2006
Som museiman får man frågor av alla slag. En av de mera 
märkliga fi ck jag år 2006. En mölndalsbo undrade, om jag 
hade ritningar till en gotisk vagga. Det hade jag inte, och jag 
kunde inte erinra mig att jag någonsin hade sett en sådan. 
För säkerhets skull slog jag i tillgängliga handböcker. Till 
årsböckerna Fataburen och Kulturen fi nns register, som jag 
slog i. Jag fi ck se många vaggor, men i den mån de pryddes 
av bågar, rörde det sig om rundbågar. Jag kunde alltså inte 
meddela vare sig ritningar till eller bilder av gotiska vaggor. 
Jag hade inte ens något belägg för att sådana hade funnits. Vad 
gör man i ett sådant läge? I vissa fall har jag blivit klandrad 
för att jag skulle vara alltför tjänstvillig gentemot allmänheten. 
Åtminstone vad gäller vaggor fi nns nog viss fog för dessa 
förebråelser. Jag satte mig nämligen ner och ritade en gotisk 
vagga. Den hade givetvis spetsiga gavelöverstycken, icke raka 
eller rundade, och dessutom ritade jag spetsbågiga nischer 
eller insänkningar på vaggans långsidor och gavlar. Sådana 
fi nns på kyrkdörrar och allmogeskåp, men där är de alltid 
rundbågade upptill. Jag skickade iväg ritningen, och sedan 
hörde jag inte någonting. Huruvida något litet barn från 
Mölndal har vaggats i en gotisk vagga, vet jag inte.

Gotisk vagga i en relief
Tolv år senare på Apostladagen eller söndagen den 1 juli 
2018 besökte jag Masthuggskyrkan, som har fl era reliefer i 
romansk stil. En av dem visade Maria och barnet. Jesusbarnet 
låg i en gotisk vagga! Gaveln vid huvudändan var högre än 
gaveln vid fotändan. Hitre gaveln visade sig ha ett omfattande 
streckmönster. Om man betraktar mönstret noga, framträder 
en ängel på gaveln. Som bekant hade man ofta bilder på 
skyddsänglar vid barnens sängar. Här hade konstnären 
anbringat bilden av ängeln på själva vaggan. Även vaggans 
långsida har ett streckmönster, men man ser inte mycket av 

det, eftersom Maria sitter bredvid med ena foten på vaggans 
främre mede. Likheterna mellan denna vagga och den, som 
jag hade ritat, är inte många, men bägge är gotiska, och bägge 
har spetsiga gavlar. Inte heller denna vagga är strängt taget 
något bevis för att gotiska vaggor har funnits, men bilden 
visar åtminstone att någon ritat en gotisk vagga minst 92 år 
innan jag gjorde detta.

Gotiska vaggor fi nns!
Ännu kan vi alltså inte visa upp någon riktig vagga i gotisk 
stil. Jag vill därför ta tillfället i akt att efterlysa fl er bilder av 
gotiska vaggor. Helst ser jag givetvis bevis för att gotiska 
vaggor har funnits i verkligheten. Finns någonstans en gotisk 
vagga från gotisk tid? Min vädjan om tips angående gotiska 
vaggor förklingade inte ohörd. Artikeln renskrevs på dator 
av Ulf Lundberg Andersson, som genast blev intresserad och 
började googla. Han hittade omgående gotiska vaggor på 
nätet. Intresset för gotisk stil var störst i Storbritannien under 
1800-talets så kallade Gothic Revival (återfödelse av den 
gotiska stilen). Vaggorna hade tillverkats under detta tidsskede. 
En såg snarast ut som en krubba eller foderhäck. En annan var 
försedd med spetsiga stolpar runtom och såg närmast farlig 
ut. Löpte inte barnen risk att bli spetsade på denna spetsgård? 
Gotiska möbler tillverkades även i Sverige, men intresset tycks 
ha varit störst i England. Ännu så länge har vi inte funnit 
några vaggor från det gotiska skedet under medeltiden, men 
rimligtvis fi nns vaggor från detta tidsskede avbildade. Den, 
som får veta något, ombeds att höra av sig. Utvecklingen går 
snabbt. År 2006, när jag satt och slog i registren, hade jag nog 
ännu inte tillgång till nätet. I alla händelser fanns inte särskilt 
mycket utlagt. År 2018 kunde Ulf Lundberg Andersson på 10 
minuter få fram ett fl ertal gotiska vaggor.

Lars Gahrn

Jungfru Maria vid en gotisk vagga.
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Språkets fontäner

Min vän Ingvar Glad i Skive, Danmark, sände för en tid sedan 
en bok till mig. Den fulländar hans trilogi om språket i dess 
många dimensioner. Som lärare i danska och retorik i många 
år vid Skive Seminarium har han haft språket som instru-
ment. Han är väl förtrogen med litteratur, konst och historia, 
mer än de fl esta. Den kunskapen stannar inte vid det genuint 
danska utan går långt utanför hans lands gränser. Därför är 
han även en mycket intresserad medlem i vårt sällskap. Han 
vill dela med sig av sitt kunnande. Som titel på boken har han 
satt ”Sprogets fontæne” och tillfogat att det rör sig om ”Nye 
sprog- og kulturhistorier”.

Boken har ett mångfasetterat innehåll som det inte är lätt 
att beskriva. Denna anmälan låter bara några detaljer ur bo-
ken glimta fram. När jag tänker på vad språkets fontäner kan 
innebära, dyker ett minne upp från min studietid. Jag hade en 
underbar talpedagog som fi ck oss att säga ramsor som vi inte 
alltid begrep men som ändå dröjt sig kvar i minnet. En lyder 
så: ”I fontäner som så högt lyften ögonens kaskader för att 
skåda furstens trädgård”. Fontänerna kan alltså blicka in i det, 
som döljer sig för vanliga, nyfi kna människor.  

Språket kan till och med ge uttryck åt sådant som egent-
ligen inte kan fångas i ord: det mytiska i vår tillvaro, ”den 
egendomliga känslan av att fi nnas i en värld där klockan har 
stannat” för att låna Ingvar Glads eleganta formulering. Det 
är författare förunnat att föra ordet här, som Blaise Pascal mer 
”hjärtat har sina skäl, som förnuftet inte förstår”.

I en kapitelrubrik står ordet ”Solsort”. Jag begrep det inte 
men läste ändå vidare för att få en aning om vad det är som 
kan vara svart som solen. Det rör sig om en fågel, som dans-
karna tagit till sitt hjärta och som inspirerat diktare med sina 
härliga fl öjttoner. Mot den svarta skjortan lyser den gula näb-
ben som guld. Vi kallar ju fågeln koltrast efter kolets svar-
ta färg.  Kan det vara så som den diktare leker i tanken. att 
mörkret är olyckligt förälskat i solen och att det koltrasten 
som med sina fl öjttoner gör deras möte möjligt?

Språkets fontäner kan hjälpa oss att se långt och upptäcka 
hur ord visar oss spår av gammal historia.

Lennart Nordquist

”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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A propos mitt opus om 
Caroli kyrka

En detalj hade jag inte kollat upp i min artikel om den 
jubilerande Caroli kyrka i det föregående bladet, måste jag 
erkänna. Att den nyvalde kyrkoherden Emanuel Beskow år 
1909 anlände till Borås i adlig kalesch, hade jag hört folk 
berätta. Så högg jag bara till med ett namn från trakten kring 
Dala. Ett vykort från en uppmärksam läsare rättade mig så 
här: Beskow kan ”mycket väl ha kommit i Baron von Essens 
kärra, men patronus i Dala pastorat var greve Posse av Dala 
och Vreten”. Det är klara fakta av en som var född i Dala 
och son till den ”förste folkvalde kyrkoherden” där, nämligen 
prosten Paul-Ragnar Melin i Jönköping. 

En annan medlem i vårt sällskap fäster sig vid ”Caroli-
kirkens dramatiske skæbneforløb”. Ingvar Glad i Skive, 
Danmark, fäster síg vid bladets tema om kyrkbränder  och 
menar, att ”Caroli-kirken har været speciell plaget af brande”. 
Interiörbilder här ovan visar något som Ingvar Glad noterar: 
”lyset, der vælder frem bag korset”.

Lennart Nordquist 

 ”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”


