
Biskop J A Eklund och Karlstad

Den 2 juli 1865 utbröt den mångomtalade storbranden i Karlstad som 
ödelade större delen av staden inklusive residenset och rådhuset. Biskopsgården 
skonades dock och det gav snart näring åt det allom bekanta uttrycket 
”Borgmästaren (ibland landshövdingen) grät och bad, biskopen svor och 
släckte”. Både borgmästaren Waldenström och landshövdingen Ekström 
gjorde emellertid ett högst hedervärt och uppoffrande arbete medan biskopen 
Anton Niklas Sundbergs främsta insats torde ha bestått i att han lät flera 
husvilla familjer få nödbostad i biskopsgården. Men så är det, kanske särskilt 
här i Värmland menar malisen, att myten alltför ofta är livskraftigare än 
verkligheten.
 Anton Niklas Sundberg var en magnifik kyrkofurste, en respektingivande 
gestalt, än ståtligare i den tupé som dolde hans skallighet. Till följd av sin 
begåvning och – föralldel – äregirighet hade han snabbt erövrat alltmer 
prestigefyllda positioner inom den teologiska fakulteten i Lund. Och högre 
skulle han stiga: efter sex år som stiftschef i Karlstad valdes han hösten 1870 
till ärkebiskop, ett ämbete som han kom att inneha i 30 år.
 I Svenska Akademien och Kungliga Vetenskapsakademien tog Sundberg – med 
egen gata på Herrhagen – säte. Nordstjärneorden med halskors och kraschan kom 
han att bära liksom Serafimerorden. Oscar II erbjöd honom till och med ämbetet 
som statsminister. Vältaligare var väl egentligen ingen i hans samtid men än mer 
känd blev han för sin svavelosande frispråkighet. Ett exempel är det här: ”Näst 
efter religion och sedlighet är små brännvinsglas det djävligaste jag vet.”
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 Hans efterträdare som biskop i Karlstad var den prelatensiske Claes Herman 
Rundgren, en ultrakonservativ, benhård motståndare till – egentligen – varje 
förändring på det politiska, sociala och religiösa området. Gustaf Fröding 
beskriver biskopen i samband med prästmötet 1887 i Karlstads-Tidningen: 
”Tst., tst! Hans Högvördighet bispen beträder tribunen. Allt blir tyst som i 
grafven. Dödens ängel sväfvar tungt och långsamt genom salen. Dofva, mörka 
rullar orden fram, förande med sig doften från nyligen öppnade griftehvalf. 
´Ve, ve, trefalt ve öfver den nya tiden´, mullrar beständigt den vältaliga åskan.”
 Ja, vältalig var förvisso även biskop Rundgren. Hans retoriska briljans 
förlänade honom också stol nummer 4 i Svenska Akademien, samma stol, 
för övrigt, som innehafts av Carl Adolph Agardh, Frödings morfar och även 
han biskop i Karlstad.  En liten anteckning på manschetten och en blinkning 
mot Sundberg skulle kunna vara att även Agardh har en gata uppkallad efter 
sig – på Sundsta.
 Rundgren ville nog förstå värmlänningarna men saknade förmågan. 
Istället hukade inte minst stiftets präster inför hans påvliga framtoning, hans 
ironi, hans väl turnerade, precist inprickade, kraftfullt träffande sarkasmer. 
Prästbristen hotade efter hand att bli akut.
 Karlstadsborna kom att minnas honom skridande fram på stadens gator 
med den lilla biskopsfrun trippande i kölvattnet femton meter bakom.
 För biskopar förr i tiden existerade ingen pension. Man avgick från sitt 
ämbete först med döden. För Rundgrens del inleddes emeritustillvaron i 
evigheten i september 1907. Han hade då nyss fyllt 87 år.
 Karlstads stift skrider så till val av ny biskop. Segrar gör överlägset domprosten 
Johan Alfred Eklund i Kalmar. Ströröster har gått till den egna domprosten 
Gustaf Jakobsson och till lektor John Börjeson, ”Skinnet” gemenligen kallad.
 Mauritz Hellberg på Karlstads-Tidningen är landets kanske mest kände 
”prästätare”. ”Dä finns ingen djävul i helvetet sôm ä mer kristendomsfientlig 
än Hellberg”, för att citera nyss nämnde Börjeson.
 Den här lille prästmannen har inte imponerat i sin fysiska framtoning: han 
är liten, blek och tunn med spetsigt skägg, klädd i en sliten, svart långrock.
 – Ätter alle storkhärer sôm ha vôre biskôpper i Kallsta. Så kommer dä en 
sån här litten feschelgôbbe, har en av torggummorna uttryckt sig.
 Sundberg och Rundgren representerade makt och myndighet. Obekymrade 
kunde de trampa den provinsiellt förnäma Karlstadssocieteten på tårna. En air 



av den oändligt lockande, oändligt oåtkomliga världen bortom de här alltför 
välkända kullerstenarna kunde de förmedla.
 Hellberg hade önskat sig en ny Rundgren, en riktigt flinthård bakåtsträvare 
att locka till nya strider, nya hugg och mothugg, rättegångar och domstolsutslag. 
Skall Karlstads-Tidningens radikalism hålla sig frisk och stark behövs det en 
och annan fällande dom i tidningens kamp mot det som Hellberg kallar 
”folkdumheten”.
 Om den här nye lille västgötske prästmannen förmäls emellertid inget 
annat än att han är allmänt frisinnad, har lätt att förivra sig men är rask att 
ränna iväg och be om ursäkt, vilket ju i och för sig är kristligt och vackert.
Hellberg skall emellertid snart bli varse att man inte skall döma folk efter 
lösa rykten. I decennier skall han och Eklund bli kombattanter. Nävar av 
saltskott, av vilka inte så få kommer att svida ordentligt i det krokodilskinn 
Hellberg menar sig ha, skall Eklunds svarta ögon och vassa penna avfyra. 
Han kommer inte att backa en centimeter.
 Vad har då fört Eklund till Värmland, som enligt förljudande är de tomma 
kyrkornas ödeland? Han har av kollegor, sin egen familj och vänner råtts att 
söka Linköping, där Herrens åker sedan medeltiden är uppodlad. Rådvill 
till en början tycker han sig emellertid allt oftare och klarare höra Guds röst 
inom sig: inte Linköping. Karlstad!
 Karlstads stift är Erik Gustaf Geijers och Pontus Wikners stift. Dessa är 
de två som genom sin personlighetsfilosofi räddade honom, den fattige men 
studiebegåvade sonen till en sockenskräddare i Ryda socken i Västergötland, 
ur villrådighet, förlamande troskris och förtvivlan under studentåren i 
Uppsala.
 Men Karlstad är också för Eklund ett politiskt och moraliskt Poltava. Det 
var ju här, i nesans år 1905, som Norge efter ett svekfullt handlande ostraffat 
tilläts dra sig ur unionen; i samma ögonblick lät sig svenskarna degraderas 
till en europeisk andraplansroll. Gustaf II Adolfs och Karl XII:s Sverige!
 Av vem var denna katastrof i första hand framkallad? Av Mauritz Hellberg! 
Ingen hade krävt unionens upplösning mer högljutt än han. För Eklund är 
han en landsförrädare, inte olik den Cronstedt som gav upp Sveaborg.
 Så en annan antagonist då, den som skulle vara hans närmaste medarbetare: 
domprosten Gustaf Jakobsson. Som nu, 67-årig änkeman och åttabarnsfar, 
ärnar gå i brudsäng med en 29-årig småländska!
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 För Eklund är Jakobsson en inkarnation av det värmländska. Överallt 
denna röta. Röta i den profana kulturen men också i den andliga. Vilket 
annat landskap skulle ha fött fram en romantiker, mystiker, skamlöst lysten 
erotiker som Jakobsson, härförleden Av Skånska Dagbladet ertappad på 
amorösa eskapader i Köpenhamn? Vilket annat landskap skulle berömma 
sig av att ha stått vagga för en sådan förfallen livsreproduktör som Gustaf 
Fröding? För att inte tala om Selma Lagerlöf och hennes kavaljerspatrask!
 Senare i livet skulle Eklund säga: ”Dal är ett hjärtebarn för mig”. Där - i 
Dalsland, inte i Värmland – kände han igen sin hembygds fromhet.

¶

Stiftets präster hälsar den nye biskopen hjärtligt välkommen, ingen dock 
med sådan innerlig kärlek och entusiasm som kyrkoherden Berggren 
i Norra Råda, som i brev på brev med brinnande böner bett Eklund att 
välja Karlstad och inte det långt mer attraktiva Linköping. Med orden 
”Värmland behöver Er!” har han avslutat varje brev. Så har det alltså blivit 
och Berggren har i glädjen häröver glömt sin gikt och i tre dagar, fröjdande 
sig åt Guds natur och – detta kan knappat sägas – möjligen också över den 
åldrige Rundgrens död, promenerat längs järnvägsbanken från Munkfors 
ända ner till Karlstad.
 Annars blir Eklunds första tid som biskop besvärlig. Av domkapitlet blir 
han upplyst om att Kgl. Maj:t funnit för gott att föreskriva att inkomsten 
vid biskopsbeställningen för ecklesiastikåret 1907—08 skall åtnjutas av 
prästerskapets änke- och pupillkassa och följande ecklesiastikår av stiftets 
byggnadskassa. Två år skall alltså den nu 44-årige nye biskopen med sin 
stora familj – hustru och sex barn – få klara sig utan lön. Han kommer att få 
bo på Ekenäs biskopsprebende i St. Kils församling och tvingas ta dyra lån.
 Förtretligheter av olika slag dyker också omgående upp. Ett exempel är 
det här: driftiga läroverkspojkar i IFK Karlstad med Sven Låftman i spetsen 
och stöttade av sin rektor, av landshövding Dyrssen och av inflytelserika 
fäder, aktar inte för rov utan ger sig i kast med att arrangera SM i allmän 
idrott (nu: friidrott). Hushållningssällskapet ställer mark till förfogande på 
marknadsplatsen, där Karolinen nu ligger. Här anlägger nu IFK:arna en 
fullt fungerande idrottsplats. Tävlingarna blir en succé, de förnämsta hittills 
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i landet med folkvandring, flaggprakt och allmän feststämning. Tävlingarna 
äger rum fredag till och med söndag.
 Söndag! Många hajar till och den nye biskopen förargar sig storligen. 
Söndagstävlingarna – detta är ju i sig sabbatsbrott – skall börja klockan 11, 
samtidigt som högmässan i domkyrkan! Eklund tar en ilsken telefonkontakt 
med landshövdingen, organisationskommitténs ordförande, och läser upp 
paragraf 12 i ordningsstadgan för rikets städer, där förbud meddelas mot 
förlustelser under gudstjänsttid. Åtal att vänta!
 Detta renderar Eklund en skarp avringning av en smått chockerad 
landshövding, samme landshövding som några dagar tidigare personligen 
lovat att stödja Eklund under de två ekonomiskt svåra år som han och hans 
familj står inför. Men då Eklund drivs av en stor sak får alltid personliga 
hänsyn vika.

¶

Vid ett studentmöte i Huskvarna hade J.A. Eklund yttrat de här orden: 
”Det är ledsamt att inte vara skald. Annars skulle jag sjunga om kyrkan. 
Och jag skulle sjunga en sång, som ännu ingen svensk diktare sjungit, en 
sång om min kyrka, Sveriges kyrka.”
 Två år senare är familjen äntligen inflyttad i biskopsgården. Sent i februari 
1909 sitter Eklund en sen kväll och vakar över den tvåårige sonen Torsten, 
som har svår halskatarr med hög feber. Mycket i hans liv är bekymmer men 
en glädjande tanke kommer ändå åter, den att en grupp unga studenter i 
Uppsala skall dra ut i landet på ett slags korståg och vittna om ”det som 
bränner i våra hjärtan”: tron på den svenska kyrkans pånyttfödelse genom 
ungdomen.
 Plötsligt händer något och den natten skriver J.A. Eklund psalmen ”Fädernas 
kyrka”. Det får ske ”i hjärtat”, eftersom han saknar penna och papper och inte 
vill tända ljuset när nu sonen förefaller att ha somnat efter många oroliga och 
plågsamma timmar. Påföljande morgon skriver han ner sina verser och sänder 
dem som en hälsning till de unga korstågskämparna i Uppsala. Psalmen 
ligger alldeles rätt i tiden, inte minst när det gäller den manande reveljen 
i anslaget och den nationella medvetenheten och den får ett omedelbart 
genomslag. Dikten tonsätts genast i två versioner men ersätts raskt av en 
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tredje, den som vi känner, av blivande Strängnäsbiskopen Gustaf Aulén, 
som omedelbart har känt melodin födas inom sig.
 ”Fädernas kyrka” infördes i 1937 års psalmbok som nummer 169. 
Många erinrar sig utan vidare detta nummer, ett bevis i sig på att psalmen 
fortfarande finns med oss.
 I 1986 års psalmbok finns den som bekant inte längre. Under det 
vänstersinnade 70-talet ansågs den alltför nationalistisk och vid det 
kyrkomöte som hade att ta ställning fick liberalteologerna en knapp 
majoritet. Man pekade vidare på att den var färgad av en historiesyn som 
glorifierade kriget och av ett livsideal som var präglat av manlig styrka på 
ett sätt ”som var exkluderande för många gudstjänstbesökare”. Ett förslag 
till bearbetning, som skulle ha gjort psalmen acceptabel för kyrkomötet, 
avvisades av copyrightinnehavarna.
 Piratblad med psalmen finner man då och då i vissa kyrkors psalmböcker 
och den finns, som psalm 168, i den finlandssvenska psalmboken och – 
fantastiskt nog – i en av de två officiella norska psalmböckerna, låt vara 
vederbörligen reviderad.

¶

Utanför domkyrkan finns som bekant en byst av J.A. Eklund. På 100- 
årsdagen av hans födelse, den 7 januari 1963, invigdes den av biskop 
Gert Borgenstierna i närvaro av ärkebiskop Hultgren och 140 präster. 
Insamlingen av medel som gjorde tillkomsten av bysten möjlig hade gjorts 
av präster, som vigts till sitt ämbete av Eklund.
 Eklund var livet igenom en stridsman och så långt från böjryggen och den 
sympatiska dörrmattan man kan komma. Han gav svar och fegade inte ur 
genom att bara ställa frågor. Hans kritik av tidsmodena förskaffade honom 
många fiender. De finns även i vår tid. En av dem försåg för några år sedan 
sockeln på hans byst med ett hakkors. Inget kan vara mera fel. Eklund såg 
nazismen som i grunden hednisk och antikristen.
 Eklunds värld är en sedan länge svunnen värld och den värld där han 
hämtade sina ideal – Gustav II Adolfs och Karl XII:s tid – ligger ännu 
längre bort. All utvärdering av en tid som flytt begränsas av att vi är låsta 
av omständigheter omkring oss, av våra egna värderingar och erfarenheter. 



Mycket förefaller oss främmande, mycket begriper vi inte eller vill vi inte 
begripa. Förenklingar letar sig in, nyanser faller bort.
 Men låt oss hålla oss till det här. Biskop J.A. Eklund var biskop i Karlstad 
till 1938, alltså i 31 år.
 Mellan biskopen och hans prästerskap uppstod tidigt ett personligt och 
förtroendefullt förhållande. Prästbristen kom till slut att vara övervunnen 
och Eklund kom efter hand att känna en inre samhörighet med stiftet som 
manifesterades på olika sätt, om man så vill även med köpet av gården Näset 
i Stora Skärmnäs i Brunskogs socken, där han för övrigt kom att avlida i 
augusti 1945. Eklund kunde också i det mindre sammanhanget och i det 
personliga mötet vara blid, ödmjuk och lyssnande. Djup förståelse och 
yttersta vördnad visade han det som måste vara religionens kärna och allra 
innersta – det heliga.

¶

Och kvar i Karlstad är han alltså. Stanna gärna till framför Eklunds byst 
nästa gång du passerar domkyrkan. Någon anförtrodde mig att det inte 
är svårt att få för sig att han fortfarande håller ett vakande och varnande 
öga på oss. Kanske behövs det. Och kanske har Alf Henriksons dikt i DN 
1942 fortfarande viss relevans, för så här upplevde nog ofta J.A. Eklund 
värmlänningarna:

Aldrig trumpna och aldrig tröga,
aldrig riktigt att lita på
passa de tiden och arbetet föga,
låta de klockan och åren gå.
Snara till löjen,
snara till nöjen,
snara till sällskap förnöta de tid.
Hören tuktarens ord och dröjen
botfärdigt borta i Karlstad därvid.

Erik Bengtson
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Johan Alfred Eklund - själv skrev han sig alltid J.A. Eklund - född 7 januari 1863 i Halvås, Ryda socken i 
Skaraborgs län, död 23 augusti 1945 i Brunskogs församling, Värmlands län, var en svensk biskop och 
psalmförfattare. Lektor i Göteborg 1889-1892 och prästvigdes i Skara 1892. Han var därefter komminis-
ter i Västra Tunhem 1892-1894, vicepastor i Uppsala domkyrkoförsamling 1896-1902, docent i apolo-
getik vid Uppsala universitet 1896 och professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi från 
1899. År 1902 blev han domprost i Kalmar stift och 1907 biskop i Karlstads stift. Blev emeritus 1938. 
Fotot från 1907 ur Stiftshistoriska Sällskapets samlingar, Värmlandsarkiv.
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