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Årets medlemsresa: ”I Arns fotspår” 
 
Efter en något försenad start från Fjärås gick resan via Kungabacka och Göteborg, där ytter-
ligare resenärer plockades upp, mot Västgötaslätten och första anhalten: förmiddagskaffet, 
som tillsammans med en utsökt smörgås, som i det fina vädret, intogs på Sveriges yngsta slott: 
Bjertorp. 
 

  
 

Alla lät sig väl smaka och njuta av det vackra slottet, miljön och fikat. 
 

Bjertorp: När slottet skulle byggas kompromissade inte arkitekten Ferdinand Boberg med 
något byggnadsmaterial. Allt skall hålla högsta kvalitet, ingenting skulle tillägnas slumpen. 
Interiörerna är synnerligen påkostade och detaljarbetet är noggrant genomfört:  
Kolmårdenmarmor, granit från Gåsö, kalksten från Falköping och stuckaturer av Sveriges 
ledande stuckatörer. Dessutom skulle slottet vara supermodernt. I en tid då elektricitet var 
något ovanligt skulle Knut Henrik Littorin bestämt ha hiss, telefon, inbyggda spotlights i taket 
och en oljepanna som värmeförsörjning.  
 

Knut Oskar Littorin var konsul Knut Henrik Littorins andra son. När hans far går ur tiden 
1939 var det Knut Oskar som ärvde Bjertorp. Det var mycket som skulle förändras under hans 
ägarskap. Under andra världskrigets första år evakuerades familjen från slottet och när famil-
jen återvände började svårigheterna. Jordbrukets ökade mekanisering innebar en tydlig minsk-
ning av boskap och ardennerhästuppfödning och följaktligen ekonomiska svårigheter. Knut 
Oskar hade dessutom ett kvinnotycke som kom att kosta honom många arvspengar. Tre gifter-
mål och nio barn senare tvingades Knut Oskar 1956 sälja egendomen till Uppsala universitet. 
Då hade Bjertorp varit i familjens ägo i exakt ett sekel. 
 

1980 skulle Uppsala universitet sälja egendomen. Slottet och parken övertogs redan 1956 av 
Landstinget och under de 24 år som det varit i dess ägo hade det drivits lanthushållsskola på 
egendomen. Med åren blev elevunderlaget allt mindre och 1980 hölls den sista skolavslut-
ningen på Bjertorp. Av många intressenter var det framför allt en presumtiv köpare som ut-
märkte sig - Landstinget i Skaraborg ville ta över slottet och göra om det till ungdomsvårds-
anstalt. Men här någonstans började folk i trakten mumla, undra, förena sig och slutligen bilda 
folkstorm mot förslaget. Istället blev det Swebus som köpte Bjertorp slott och startade upp 
konferensverksamhet. Idag ägs hotellet av familjen Junger och drivs av Winn Hotels AB. 
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Efter besöket på Bjertorp går färden, i det 
soliga vädret, vidare förbi många vackra 
gårdar och kyrkor till Varnhem och dess 
klosterkyrka. 

 

 
 

 

Vår guide berättar om klosterlivet och 
aktiviteterna i den stora örtagården och det 
tidigare enormt stora klostret av vilket det 
idag endast återstår ruiner. 

 

Bernhard av Clairvaux, som dog 1153, var abbot i det kloster (Clairvaux), som är Varnhems 
moderkloster. Han var en av samtidens mest inflytelserika personer och kom att påverka 
mycket av Europas utveckling genom sitt ledarskap inom Cistercienserorden. Han var den 
som organiserade Cisterciensernas enorma expansion och utformade mycket av de ideal som 
sedan tillämpades inom orden. Vilket givetvis i mycket hög grad påverkade Varnhems kloster 
då det grundades 1150, tre år före Bernhards död.  
 

På höjden bakom klosterruinen finns spår av den mäktiga huvudgård som låg här innan klost-
ret byggdes. Kanske hade samma släkt suttit på storgården i århundraden innan munkarna tog 
över i mitten av 1100-talet. Nere på kontinenten och i England bredde kristendomen ut sig 
och kristna kungariken blev politiskt framgångsrika. Människorna på gården i Varnhem för-
stod att en ny tid randades. Därför fick kristendomen tidigt fäste här, kanske redan i slutet av 
800-talet. Under 900-talet växte sig kristendomen allt starkare i bygden, fler och fler kristna 
gravfält anlades vid gårdarna. Omkring år 1000 var missionsfasen över och människorna i 
centrala Västergötland räknade sig som kristna. Kungen, Olof Skötkonung, lät döpa sig för att 
visa att kungamakt och kyrka hörde ihop och runt 1100 var en stenkyrka färdigbyggd. En 
kvinna, som kallas ”Fru Sigrid” i källorna, skänkte hela egendomen till klostret i mitten på 
1100-talet. Vem hon var vet vi inte säkert, men troligen tillhörde hon någon av de mäktiga 
kungaätterna. 
 

Att kungaätten, Erik Eriksson, med tillnamnet ”läspe och halte” (död 1250), var kung när 
Birger Magnusson, idag mer känd som Birger Jarl, blev kungens närmaste man - jarl, omkring 
år 1247. Birger blev den som kom att bidra till klostrets återuppbyggnad efter den stora bran-
den 1234. Så mycket, att han räknas som klosterkyrkans stiftare – byggherre. Birger Jarl såg 
till att det även blev hans egen begravningskyrka, ett monument över den person som föränd-
rade det medeltida Sverige mer än kanske någon annan.  
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Mechtildstenen föreställer Birger Jarl (död 1266) till vänster, hans andra hustru drottning 
Mechtild (död 1288) i mitten och son hertig Erik (död 1275) till höger. 

 

På en av strävbågarna finns även hans 
porträtt. 

 

Efter reformationen upplöstes Varnhems kloster på 1530-talet. Klosteranläggningen drabba-
des av härjningar i samband med det Nordiska sjuårskriget kring år 1566 då det plundrades 
och brändes. Efter vissa mindre ansatser till reparationer av klosterkyrkan under slutet av 
1500-talet kom anläggningen under rikskanslern, greve Magnus Gabriel De la Gardie (död 
1686) ägo i mitten av 1600-talet. Han förstod kyrkans betydelse och insåg att det skulle bli en 
idealisk gravplats för honom och hans familj. Utan hans omfattande renovering hade kyrkan 
idag troligen bara varit en ruin. Till det yttre är fasadens många strävpelare, taket med det sto-
ra centraltornet och de två mindre tornen i väster samt västportens placering resultatet av De 
la Gardies restaurering.  
 

   
 

Invändigt är det framför allt predikstol och altaruppsatsen, tillsammans med det De la Gardiska 
gravkoret, som vittnar om Magnus De la Gardies insats. 
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Efter besöket i Varnhem fortsatte resan genom det grönskande landskapet förbi Eggby, 
Ölanda, Ledsjö, Lundsbrunn, Ova kyrka (tidigare bönekapell till cistercienserordens kloster i 
Gudvalla) och Skälvums kyrka (från 1135: Skara stifts märkligaste och en av de bäst bevarade 
romanska kyrkorna) mot Kinnekulle och Forshem för lunch och kyrkobesök.  
 

  

Lunchen intogs i ett av Sveriges äldsta 
Gästgiverier. Lunchen bestod av …. 
 

 
 

Efter måltiden vandrade vi till Forshems kyrka där guiden berättade om de olika relieferna 
som finns i fasaden och över kyrkportarna. Till exempel pratade han om de olika tympanon 
som finns på kyrkan.  
 

  
 

Till exempel det till kyrkans tillblivelse där Kristus står i mitten och välsignar kyrkobyggan-
det. Till vänster står stenmästaren och till höger donatorn. Donatorn sätter foten mot Kristus 
som ett tecken på vördnad och underkastelse enligt österländsk sed. 
 

En annan relief finns i Södra korsarmen och föreställer Invigningen av kyrkan till Den heliga 
gravens ära. ”Må denna kyrka vara invigd till vår Herre Jesus Kristus och Den heliga gravens 
ära.”  
Kristi grav hade det första korståget befriat 1099 och till den invigdes därefter en rad roman-
ska kyrkor ute i Europa, men Forshem är den enda Helga-grav-kyrka som är känd i Norden. 
Kanske var den i västtympanet avbildade byggherren, som lämnar kalken till Kristus, en hem-
vändande korsriddare, gripen av tidens Helga-grav- och Graal-mystik.  
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Kristus i mitten omges av två av sina 
lärljungar: Petrus och Paulus. Korset 
ovanför Jesus huvud är ett S:t Georgskors, 
eftersom det utmärkte detta helgon och an-
vändes av korsriddarna som ställde sig 
under S:t Georgs beskydd i striderna för 
att befria det heliga landet. Reliefen fram-
ställer hur Kristus överlämnar himmel-
rikets nyckel till Petrus och en bok, dvs. 
den kristna läran, till Paulus. 

 

Ovanför porten med invigningsreliefen finns 
ytterligare en relief som föreställer bl.a. S:t 
Nicolaus av Myra (t. höger i bilden) i noga redo-
visad biskopsdräkt. Mitt fram på den fotsida 
mässkjortan ser man skärpändarna hänga ända 
ner till fötterna, däröver den spetsiga mässhaken, 
halslinet samt stolans band hängande rakt ner 
från vardera axeln så som stolan bärs endast av 
biskopar samt mitra på huvudet. Han välsignar 
med höger hand, där biskopsringen syns sitta på 
ringfingret. I vänster hand håller han kräklan, 

vars rundning avslutas med ett litet ormhuvud såsom ofta var fallet på verkliga kräklor. Så 
symboliserade de Moses stav som Gud förvandlade till en orm och sedan åter till en stav för 
att israeliterna skulle förstå att Moses hade Guds fullmakt att leda dem. På bågen över Nicola-
us återges ett skepp seglande på vågorna. Det syftar på legendens berättelse om Nicolaus 
underbara räddning av ett skepp i sjönöd, vilket gjorde honom till sjöfararnas skyddshelgon. 
Lidköpings största kyrka är namngiven efter honom. 
 

I sydportens västra dörrpost finns ett malteserkors, ett så kallat kysskors, vilket även har ska-
pat spekulationer om att en malteserriddare och korsfarare skulle ha legat bakom utsmyck-
ningarna av kyrkan. 
 

   
 

Vidare har Forshems kyrka två passionsreliefer föreställande Kristi passion. Den översta före-
ställer när Kristus dör, sticks i sidan och tas ner från korset och den därunder föreställer kvin-
norna vid graven och uppståndelsen. Noteras kan att ängeln bär mitra som en biskop och sitter 
i en stol anmärkningsvärt lik den bevarade biskopsstolen i Husaby kyrka. 
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Från Forshem for vi den vackra vägen förbi Sjösäter, Hällekis, Hönsäter, Råbäck (Årnäs), 
Trolmen, Medelplana, Västerplana och Hovsgärde till Husaby kyrka, Sveriges första 
domkyrka. 
 

 
 

Husaby kyrka har mycket gamla anor. I början av tusentalet uppfördes på Kinnekulles södra 
sluttning en stavkyrka, varav en åldrad ekstubbe har återfunnits under den nuvarande kyrkans 
golv. Kring den gamla kyrkan berättas från tidigt tusental om Olof Skötkonung, som lät döpa 
sig i källan öster om kyrkan av Sigfrid från England. Kung Olof blev därmed Sveriges första 
kristna kung. Kyrkans torn har en ålderdomlig prägel, byggt av grovhuggen sandsten. Det var 
från början inte byggt som ett klocktorn, utan hade annan funktion.  Våningen för klockorna 
har tillkommit senare. Tornet, som mäter 37,5 m (mittornet upp till korset), omges av två 
trapptorn i vilka smala vindlande trappor letar sig upp till mittornets många våningar. Under 
lång tid var tornet tillslutet mot resten av kyrkan och tjänstgjorde som försvar och tillflyktsort. 
Omkring 1120 uppfördes den kyrka vi nu kan se. Den är byggd av kvaderhuggen, jämn och 
fin sandsten, förmodligen från stenbrott sydväst om kyrkan. För att vara en landsortskyrka är 
den betydligt större än andra sockenkyrkor från den tiden. Detta hör samman med att Kung 
Olof gjorde Husaby till biskopssäte. Den äldre kyrkan hade inga valv utan ett slätt innertak. 
De stora fönstren vi nu ser är från senare tid. 
 

 

Från medeltiden härstammar korskranket 
som avskiljer långhuset från koret. Det är få 
kyrkor som har kvar denna medeltida anord-
ning. 
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Det vackra krucifixet i triumfbågen härstam-
mar från sent 1300-tal och är skuret i ek och 
föreställer den törnekrönte och korsfäste 
Kristus. Korsstammen och korsarmarnas än-
dar är formade till fyrkantiga plattor på vilka 
de fyra evangelisternas symboler är målade i 
fördjupningar av korsblommans form: 
Matteus – en bevingad människa, Markus – 
ett lejon, Lukas – en oxe och Johannes – en 
örn. 
  
 

 
 

På 1300-talet fick kyrkans sin altartavla ”Madonnan med barnet”. Madonnadyrkan var stark i 
det medeltida Sverige. På henne hade församlingsbornas sina blickar riktade. Jungfrun och 
Jesusbarnet är uthuggna ur en enda stor ek, och barnet är en gren på stammen. 
 

Kyrktornet i Husaby vittnar om den betydelse, som denna bygd haft, men först och främst är 
det ett mäktigt monument över den kristna trons seger här. Förutom tornet vittnar även alla 
gravstenar både utanför entrén till kyrkan liksom inne i kyrkans golv. 
 

Från Husaby kyrka gick sedan färden den korta vägen till Echsets Café med smedja för vårt 
avslutande eftermiddagskaffe med läckert tilltugg, Arnkaka.  
 

 
 

Efter en sista titt in i smedjan äntrade vi bussen för vår återresa till respektive hem och 
nutiden. 
 
Sammanställt av Kenneth Thulin, 2011-05-31 / Bildsatt 2011-06-18 


