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återgivna engelska termen speglar övergången 
från Missionsförbundet till Missionskyrkan. 
Förklaringen lämnas genom de svenska beteck-
ningarna, medan den icke kommenterade nya 
engelska termen »Swedish Mission Church» 
möjligen kan förvirra läsaren.

Åberg tar som exempel på anglikanskt och 
folkligt in%ytande i Växjö stift genom enskilda 
personer prosten Carl Söderberg i Kalmar och 
uppger att denne fått betydande intryck under sin 
tid som sjömanspräst i London. Det är korrekt att 
Söderberg en kort tid var sjömanspräst i London 
(1934–1935), men sannolikt blev intrycken ännu 
starkare under alla krigsåren, då han tjänst-
gjorde som ambassadpredikant och kyrkoherde 
i Ulrika Eleonora svenska församling i London, 
1939–1947. Carl Söderberg hade bl.a. nära 
kontakt med den kände biskopen George Bell i 
Chichester, som under världskriget gjorde stora 
insatser för att få sina landsmän att börja inse att 
man inte kunde se alla tyskar som nazister.

Kjell O. Lejon avslutar sin studie av Linköpings 
stifts historia med ett tankeväckande kapitel 
om den lutherska traditionens in%ytande. Inled-
ningsvis anför han att Sveriges grundlag, succes-
sionsordningens fjärde kapitel, föreskriver att 
statschefen, monarken, skall tillhöra Svenska 
kyrkan och bekänna sig till »den rena evangeliska 
läran, antagen och förklarad i den oförändrade 
Augburgska bekännelsen och i Uppsala mötes 
beslut (1593)». Han kunde ha tillagt att det var 
Sveriges konung, Carl XVI Gustaf, som1974 själv 
insisterade på att denna stadga skulle ingå också 
i grundlagen 1975. Lejon visar i sin framställ-
ning hur den lutherska föreställningen om »det 
allmänna prästadömet» och en skapelsetro som 
betonar allas lika värde, kom att ligga till grund 
för hur en svensk kyrkolag (1686) kom att före-
skriva att alla i riket uppväxande genom kyrkan 
skulle beredas undervisning för att åstadkomma 
en utbredd läskunnighet och möjlighet för var 
och en att »med egna ögon ta del av vad Gud i sitt 
ord bjuder». Som en följd skulle församlingsbor 
kunna bedöma i vad mån prästen från prediksto-

len höll sig till detta Guds ord. Alla skulle kunna 
läsa Luthers Lilla katekes och forma en kristen 
tro. Samtidigt skulle ett tillägnande av katekesen 
forma en befolkning i hustavlans ideal. Läskun-
nigheten blev naturligtvis en viktig byggsten i 
samhällsutvecklingen.

Varken Lejon eller Åberg ger någon nöjaktig 
beskrivning av eller förklaring till de politiska 
partiernas roll i svensk kyrkostyrelse. För den 
internationella läsekretsen hade en sådan fram-
ställning kunnat förklara vad som annars i 
internationella sammanhang framstår som i det 
närmaste helt obegripligt, nämligen den politiska 
styrningen av Svenska kyrkan. Denna har histo-
riska förklaringar som inte berörs i Lejons och 
Åbergs böcker.

Oaktat några skilda påpekanden kvarstår 
ändå intrycket starkt att både Lejon och Åberg 
lämnat mycket värdefulla bidrag till att i Borgå-
överenskommelsens anda skapa en större mellan-
kyrklig förståelse grundad i gedigen kunskap om 
vänstift i en systerkyrka.

LENNART SJÖSTRÖM

Olle Ferm & Mia Åkestam (red.)
HÄRNEVI KYRKA OCH SOCKEN. Perspektiv 
på ett uppländskt lokalsamhälle under 
medeltiden (Sällskapet Runica et 
Mediævalia, Scripta maiora, 7) 

Stockholm: Runica et Mediævalia, 
Centrum för medeltidsstudier 2012, 143 
sid.

Det är få kyrkor förunnat att bli presenterade i 
en egen bok. Det har som regel varit förbehål-
let framträdande monument – medeltida dom-, 
kloster- och stadskyrkor, medeltida bevarade 
träkyrkor och nyare kyrkor ritade av namnkun-
niga arkitekter. Enbart ett mindre antal kyrkor 
Ynns med i serien Sveriges kyrkor. De %esta har 
varit hänvisade till översikter eller lokala skrifter 
av mycket varierad karaktär och kvalitet. Men 
nu har en relativt liten och anspråkslös medeltida 
salskyrka och dess socken blivet föremål för en 
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antologi på initiativ av en grupp experter: Härnevi 
kyrka strax norr om Enköping i Uppland.

Två historiker, två teologer, två konstve-
tare, två kulturgeografer, en språkvetare och 
en musikvetare med kopplingar till Sällskapet 
Runica et Mediævalia och/eller Centrum för 
medeltidsstudier vid Stockholms universitet har 
gett ut antologin Härnevi kyrka och socken. Per-

spektiv på ett uppländskt lokalsamhälle under 

medeltiden. Som framgår av undertiteln handlar 
det inte om ett heltäckande studium av kyrkan 
och socknen utan just om valda perspektiv med 
fokus på medeltiden.

Boken består av ett förord, en inledning, nio 
artiklar som var och en efterföljs av noter samt 
avslutningsvis en samlad förteckning över källor 
och litteratur. Boken är rikt illustrerad och 
snyggt formgiven. Den kan omedelbart verka 
populär med sitt tvåspaltiga, kvadratiska format 
och sina många färgillustrationer, men texten är 
bitvis krävande med oförklarade fackuttryck och 
oöversatta latinska texter.

Inledningen (Olle Ferm) presenterar kortfattat 
kyrkan, socknen, häradet, några begrepp samt 
antologins artiklar. Ett projekt nämns lite inför-
stått, men det framgår att projektets utgångs-
punkt var »en, som några tyckte, vild hypotes» 
(s. 11), nämligen att medel kan ha donerats till 
kyrkobyggande av Magnus Bengtsson (Natt 
och Dag) som bot för hans mord 1436 på rikets 
hövitsman Engelbrekt. Hypotesen kunde emel-
lertid vare sig vederläggas eller bekräftas.

»Kristus och Hans Heliga i Härnevi» (Stina 
Fallberg Sundmark och Alf Härdelin) visar i 
allmänna ordalag på samband mellan kalkmål-
ningarnas bildprogram, kyrkans föremål och 
liturgin. De påfallande många helgonbilderna 
uppmärksammas.

»Konsten att datera en kyrka» (Ann Catherine 
Bonnier) analyserar kyrkans byggnadshistoria 
och jämför den traditionella konsthistoriska 
dateringen med resultaten från nya dendrokrono-
logiska prov, alltså trädringsdateringar. Dopfun-
ten från 1200-talet och det första omnämnandet 

av kyrkan 1302 tyder på att det har stått en tim-
merkyrka på platsen före stenkyrkan. Sakristian 
med tunnvalv tillkom antingen på 1350-talet 
eller mer troligt på 1440-talet, salskyrkan kring 
1461–1462, vapenhus med kryssvalv, kyrkans 
två stjärnvalv och kalkmålningarna av Albertus 
Pictor på 1470- och/eller 1480-talet.

»Stora Härnevis ägare under medeltiden» 
(Olle Ferm) redogör för vad som är känt om 
ägarna till byns gårdar och om gåvor till kyrkan. 
Med utgångspunkt i en händelse 1336, då rid-
daren Knut Jonsson (Aspenäs) gav sina gods i 
Stora Härnevi till Birgitta Knutsdotter (Lejon-
bjälke), rekonstrueras möjliga ägare såväl bakåt 
som framåt i tid. Några led bakåt kommer man 
till Folkungaätten, men kopplingen till kyrkan 
förblir spekulativ. Sannolikt har kyrkan från 
början dock varit en egenkyrka, eller som det 
skrivs, en »stormannakyrka». Värt att citera är 
följande kloka kommentar i texten: »Mycket är 
i efterhand tänkbart som aldrig varit fallet. Inte 
ens det sannolika har alltid varit sant.» (s. 57).

»Härnevi i det äldre kartmaterialet» (Johan 
Berg) presenterar kortfattat kartor över Stora och 
Lilla Härnevi med åtta respektive fem gårdar. De 
äldsta kartorna är från 1652. Uppdelningen av 
Härnevi i två byar antas att ha skett när Stora 
Härnevi var en storgård.

»Namnet Härnevi» (Staffan Nyström) redogör 
för ortnamnet, som nämns första gången 1257. 
Härnevi har ansetts betyda antingen gudinnan 
»Hærns vi» eller »äringsgudarnas vi». Det kon-
kluderas, att platsen har varit sakral, men att det 
är oklart för vem eller vad.

Därefter följer tre artiklar om Torstunamis-
salet, dvs. en mässbok som genom anteckningar 
kan knytas till kyrkan i grannsocknen Torstuna: 
»Torstunamissalet. En dominikansk bok i en 
uppländsk sockenkyrka» (Jan Brunius) presen-
terar boken, som tillkom i Frankrike på 1300-
talet, och där delar har bevarats eftersom de 
efter reformationen återanvändes som pärmar 
till kronans räkenskaper. Anteckningarna som 
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knyter mässboken till Torstuna är upplysningar 
om kyrkans gods.

»Musiken i Torstunamissalet» (Karin Strinn-
holm Lagergren) visar, att mässboken följer 
Humberts dominikanska grundform, men anser 
det oklart om den faktiskt använts i liturgin i Tors-
tuna eller om den enbart var till för uppvisning.

»Anfanger i Torstunamissalet» (Mia Åkestam) 
redogör för utformningen av ett par begynnelse-
bokstäver i mässboken, ett ämne som enligt för-
fattaren skulle ha försummats i skarven mellan 
text- och bildanalys. Syftet med de dekorerade 
inledande bokstäverna var att hjälpa läsaren till 
en snabb orientering i texten.

Slutligen, i »Härnevi och sockenbildningen i 
västra Uppland. Rumsliga aspekter på Torstuna 
och Simtuna härader» (Clas Tollin) analyseras 
gränser, socknar och bebyggelse i två angräns-
ande härader med elva socknar utöver Härnevi. 
Det tycks emellertid omöjligt att hitta något 
begripligt mönster i sockenbildningen, varför 
bruket av resealtaren hemma på gården hämtas 
in för att förklara frånvaron av kyrkor, där de 
kunde förväntas.

Härnevi kyrka och socken är som nämnts en 
snygg bok, och den innehåller ett antal akade-
miska artiklar av hög kvalitet, som var och en 
övertygar i den mån jag (som historisk arkeolog) 
kan hänga med i resonemanget. Enstaka saker 
reagerar jag dock på: 

Genom delar av boken nämns begreppen 
»storman», »stormannakyrkor», »stormanna-
miljöer» och »stormannasläkter». Det förvånar 
mig storligen att författarna anno 2012 envisas 
med att använda begrepp som osynliggör halva 
eliten. Det framgår med all önskvärd tydlighet 
av den historiska genomgången att även kvinnor 
fanns i Härnevi med omnejd som ägare och 
aktörer.

Boken följer upptrampade stigar när det 
kommer till frågor och metodik. Någon gång 
kunde jag önskat andra frågor än de välkända 
om kyrkornas datering, vem som tog initiativet 
(»stormän» eller bönder) och hur sockenbild-

ningen gick till. Artikeln om troslivet, »Kristus 
och Hans Heliga i Härnevi», visar en väg att 
vandra bland %era möjliga. Och i den kultur-
geograYska analysen sällar boken sig till raden 
av exempel från särskilt Mälardalen, men även 
Gotland och Öland, där man genom årtionden 
har letat efter system i »basenheter», hundaren, 
härader och socknar. Är det vår egen tids admi-
nistrativa tänkande som projiceras på medelti-
den?

Varför presenteras författarna i en ordnings-
följd på titelsidan, artiklarna och deras författare 
i en annan ordning i inledningen och en helt tredje 
ordning i själva texten? Tydligen är redaktören 
medveten om att ordningen i inledningen och i 
boken är olika (jfr. s. 11), men varför är så fallet? 
Nu kastas man vid läsningen direkt in i troslivet 
på 1400-talet, där jag hade föredragit ordningen 
från inledningen.

Varför får läsaren inte veta mera om »projek-
tet» och dess »vild(a) hypotes»? För det motive-
ras aldrig varför just Härnevi av alla kyrkor har 
förunnats detta studium. Vidare, hur kan det 
vara relevant att i en antologi om Härnevi kyrka 
och socken ha med tre artiklar om en mässbok 
i grannsocknen, som kanske inte ens användes 
i liturgin? Om inte annat, så kan det bli svårt 
för intresserade att hitta artiklarna om Torstuna-
missalet i detta lite oväntade sammanhang. Ja, en 
samling intressanta artiklar är det, men även en 
lite märklig samling.

JES WIENBERG


