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BIRGITTA I RÅDENE 

Av Elisabeth Svärdström 

I Västergötlands ccntralbygd, på sluttningen av Billingen, en 
knapp mil sydväst om Skövde ligger Bådene socken i Gudhems 
hd. Gynnad av kambriosiluronirådets rika naturtillgångar stod 
trakten tidigt öppen för odling och fortlöpande kulturpåverkan. 
Mitt i socknen ligger Rådene församlings gamla kyrkplats i skug
gan av lummiga lönnar, hägnad av sin mossbelupna bogårdsmur 
med den norra stigluckan ännu bevarad (fig. 1). En nyuppförd 
klockstapel i stil med den gamla samt en rest minnessten erinrar 
om medeltidskyrkan, som bröts ner 1865, då Sjogerstads nya kyr
ka byggdes och blev gemensam för moderförsamlingen och annex
församlingen Rådene. Invid norra muren står en runristad grav
slen rest på en liten förhöjning i marken (fig. 2).1 Placeringen är 
givetvis sekundär. Stenen har ursprungligen varit en lagd grav
slen, som 1861 togs upp ur kyrkans golv invid södra väggen men 
enligt en äldre uppgift, 1792, vid denna tid skulle ha legat "på 
kyrkogården söder om kyrkan invid vapenhuset" (P. Tham). 
Ännu elt par gravvårdar, den ena från 1700-talet rest på en pest-
grav, den andra från 1800-talet över herren till Rådene säteri Carl 
Magnus Sparrschiöld, är numera allt som återstår av den forna 
kyrkogården. Av själva kyrkan finns inga rester synliga i den 
gräsvallade marken. Däremot finns av byggnadsdetaljer bevarad 
— förtltom fragment av en portalomfattning2 — den tympanon-
sten lill södra portalen, som i samband med det nya kyrkobygget 
i Sjogerstad murades in i dess södra vägg invändigt (fig. 3). 
Stenens relief anses vara karakteristisk för det utgående 1100-
talets bildhuggarkonst eller möjligen det begynnande 1200-talets, 

1 Västergötlands runinskrifter nr 93. 
2 Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Äldre kyrklig konst, nr 6—7. 
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och därmed har man också en hållpunkt för lidfästandet av Rå
dene kyrka. 

En enda bild av kyrkan finns bevarad, nämligen konterfejaren 
Jacob Hartlings teckning (fig. 4) i Johan Peringskiölds Monu
menta, p. 61.3 Den tillkom i samband med Johan Hadorphs 
antikvariska resa till Västergötland 20 juni—8 juli 1671. Förutom 
kyrkan och klockstapeln har Hartling avtecknat två par allians-
vapen, som han fann på ett altarkläde och en mässhake.4 En vik
tig detalj i kyrkans inredning har också fångat det antikvariska 
intresset, nämligen en runinskrift — också den numera försvun
nen — som på teckningen bär den korta överskriften "Vthi 
rådhenne Kiörka". Det är den enda bild av föremålet som finns 
bevarad, och den förefaller rätt schematisk. Runorna är tecknade 
mellan Ivå linjer, vilkas svängning antyder en svag bågform. 

Några år senare, 1687, granskades runinskriften på nytt och 
upptecknades av ritaren Ulf Christofersson, som tillsammans med 
Johan Hadorphs son Daniel gjorde en två månader lång resa i 
landskapet (7 juli—-12 september). Det är av vissa skäl troligt, att 
även Johan Hadorph själv deltog i resan.5 Chrisloferssons upp
teckning är bevarad i koncept6 och bär den utförliga påskriften 

3 KB sign. F h 9. 
4 Vapnen till höger på bilden under rubriken "på Mäss Haken j rådne 

Kiörka" representerar Jöns Ulfsson Roos af Hjelmsäter till Ervalla m. m. 
(död mellan 1500 och 1508, en av sin tids största jorddrottar) och hans maka 
Ingeborg Larsdotter Tott (i hennes 1. gifte, död senast 1537). Mässhaken 
torde alliså ha tillverkats vid 1400-talets slut eller omkring 1500. I det kyrko
inventarium, som liturgislen biskop Jacobus Johannis lät upprätta för kyr
korna i Skara stift 1583 (i RA, Acta ecclesiastica, vol. 36, avtryckt i Väster
götlands Fornminnesförenings Tidskrift 3:3—4, 1912) finns en mässhake 
nämnd, som kan vara denna, dock "försliten". —• Vapnen till vänster "på 
Altar Klädetl j Rådnne" tillhör riksrådet Hogenskild Bielkes föräldrar Nils 
Pedersson Bielke af Åkerö till Åkerö och Stora Dala (född omkring 1502, död 
1550, en av Gustav Vasas främsta medarbetare i den inre förvaltningen) och 
Anna Hogenskild (född 1513, död 1590; om denna bemärkta kvinna se F. öd-
berg i Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2:8—9, 1908, och 2:10, 
1909). Altarklädet skänktes jämte andra prydnader lill kyrkan 1579 enligt 
1583 års inventarium. 

5 H. Schuck, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2 (1933), 
s. 421 f. 

• KB sign. F 1 7a, bl. 23. 
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"På ett smalt brede i rådene kyrka fram ved Choret står dhella 
skrefvit" (fig. 5). En tredje autentisk uppteckning, ehuru dilettan-
tisk, redovisas av pastor loci, kyrkoherde Johan Broberg, i den
nes Anmärkningar öfwer Sjogerstads Församling 1752.7 överskrif
ten till denna uppteckning avslöjar ytterligare detaljer om place
ringen och funktionen: "J Rådenes Kyrkia, ofwan ingången til 
Choret, på en gammal träbogc, fins följande Runske bokstäwer, el. 
namn, förmodel. deras, som låtit göra thet ther uppä stående 
Christi crucifix" (fig. 6). I en uppgift av rektor S. Wilskman i 
Skara, som gar tillbaka till rektor Paul Rhyzclius (1696—1752) 
skulle inskriften ha befunnit sig "po en stång i Choret".s Den 
lokalhisloriskl intresserade prosten Th. Ljunggren noterar i sin 
Beskrifning öfver Sjogerstads Församling 1814": "J Rådene Kyrka 
ofvan ingången till Choret, stod på en hvalfboge af träd. ännu 
qvar 1687 en Runskrift, som afteknades af framledne Pastor i 
Stenslorp J. Marchander". 

Tydligen grundar inte heller S. Wilskman (1716—97) sin tolk
ning av inskriften10 — den äldsla vi äger — på självsyn, eftersom 
han i likhet med Ljunggren åberopar den uppteckning som skulle 
vara "aflagen a. 1(187 d. 3. aug. af H. Jon Marchander P. i Stens-
torp". Detsamma gäller andra forskare, som senare har intresserat 
sig för inskriften. Marchanders uppteckning är nu försvunnen. 
Av datum att döma torde den ha varit cn replik av Ulf Christofers-
sons, även om referenternas avskrifter i vissa smärre detaljer av
viker från dennes koncept. 

1814 var alltså den gamla träbågen med runinskrift försvunnen. 
Th. Ljunggren blev kyrkoherde i församlingen 1797 och tillträdde 
sitt ämbete året därpå. Redan dessförinnan måste den ha av
lägsnats. 

Före 1829 års kyrkoinvenlarium11 har man ingen enhetlig be
skrivning av kyrkan. Och senare finns bara den som överlärare 
H. Svensson 1929 nedtecknat "efter ett par av socknens äldsta, 

7 i: S. Wilskman, De singulis in dioercsi Scarensi parochiis III I Skara 
Stifts- och landsbihl.). 

8 Wilskman a. a. I, sp. 533. 
9 KB sign. M 98, s. 23. 

10 U'i7sA-mon a. a. I, sp. 501. 
11 GLA ( = Göteborgs landsarkiv) Sjogerstad K 1:2, avskr. i ATA. 
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Fig. 1. Rådene gamla kgrkplat i sedd från V. Foto förf. 1963, ATA. — Rådene 
old church site seen from W. 

vilka som små gossar väl komma ihåg hur kyrkan såg ut".11 

Denna har den muntliga berättelsens karaktär. 
En sammanställning av redovisningen 1829 med Hartlings bild 

av kyrkan visar, att exteriören endast obetydligt har förändrats 
sedan 1600-lalel, då ännu den tidigt medeltida karaktären var be
varad. För utredningen är uppgifterna 1829 om "kyrkans bygg
nadssätt" av intresse: "Dess Längd frän öster lill Väster är: Cho
ret 10 alnar, samt nedre kyrkan 131/» aln, eller tillsammans 23Va 
aln lång. Dess Bredd mot Norr och Söder är: Choret 6 alnar, 
samt nedre kyrkan 9 alnar. — Dess högd i Choret till invändiga 

12 H. S/venssoJn, Ur Rådene sockens minnen (i: Bittingsbygden 1929: 6. s. 5 f.). 
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Fig. 2. Runristad gravsten på Rådene ödekyrkogdrd. 
Foto H. Faith-Ell 1936, ATA. — Rune-carved gravestone 

in Rådene deserted churchyard. 

taket: 9 alnar, samt högd nedre i kyrkan D° öfverallt 10 alnar. 
— På kyrkan finnes ej något Torn ehuru ämne därtill synes från 
forntiden; utan Dess 2ne klockor, ulan all inscription, hänga på 
kyrkogården uti Stapel. Ytre Taket af kyrkan har 2 n e Afdelningar 
— Högre öfver kyrkan och lägra öfver Choret — alle Dess tak 
äro med trädspån belagde och rödfärgade. — Vid kyrkans ös t ra 
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Fig, :t. Tympanonsten från Rådene kyrka. Nu i Sjogerstads kyrka. Foto ATA. 
— Tympanum stone from Rådene church. Now in Sjogerstad church. 

ända är åt Norr cn Sacristia med brädtak [tillbyggd 1733—34] •— 
läng 8 alnar och bred 7 alnar, samt hög 3V2 aln — Vid Södra 
ändan, där ingången lill kyrkan är finnes tillbyggdt elt Vapen
hus af Ek — Långt 6V2 aln, Bredt 6 alnar, samt högt 4 r a alnar 
— allt invändigt — Yttre taken å Desse 2 n e sistnämnde tillbyggen 
äro äfvenledes med Spän belagde, rödfärgade, samt något lägre än 
kyrkotaken. — Fönster i kyrkan äro: I norr 1 — I Söder 2 n e — 
1 Väster öfver ledaren 1 — Desse hafva alle fordom varit mindre; 
men äro i sednare tider [1811] upphuggne — I Sacristian finnes 
älven mot öster ett litet fönster." 

"Hvad Kyrkans Jnnanrede beträffar antyder det äfven uråld-
righel". står det vidare i kyrkoinventariet 1829: det som sedan be-
skrives är träskulptur, takmålningar och lösa inventarier. Något 
minne av den gamla Iräbagen finns icke antytt, övriga bevarade 
kyrkoarkivalier (från 1642 till 1865) nämner heller icke bågen. 
Då och då talas om önskvärda reparationer i kyrkan, men mera 
sällan preciseras dessa, och ofta får planerna förfalla. Här skall 
endasl nämnas sådana, som möjligen kan bringa klarhet i frågan 
0111 träbågens öden. I ett sockenstämmoprotokoll den 30 juni 
171713 heter det: "På bägge ställen [Sjogerstad och Rådene] fodra 

1:1 GLA Sjogerstad C 3. 
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och Choren merkel. reparation". Om åtgärder vidtogs framgår 
icke. I varje fall fanns ju inskriften kvar 1752. Vid biskopsvisita-
tionen den 14—15 maj 174814 underströka Rådene kyrkas träng
ande behov av reparation. I protokollet frän prostvisitalionen den 
24 oktober 175615 läses följande: "Föreställes nödvvändigheten af 
Chorlakens oinspänande med aldraförsta på så wäl Siogerstadz 
som Rådcnes Kyrkor; som således slutades skola nästkommande 
Sommar owägerligen skje." Och följande år, 1757, genomgick 
Rådene kyrka tydligen en grundlig renovering. Taken reparera
des, målningsarbeten utfördes, och predikstolen (från 1661] blev 
omgjord. Utgifterna blev stora. Kostsammast var "bildhuggeri-
arbelcl", men andra detaljer redovisas också i räkenskaperna: 
11 juni 1757 lill "Snickaren för Iråsningstaken öfwer Coret och 
kyrckian 24 [Dr] dito uttagit till 500 spik 3 [Dr] dito uttagit till 
1 tonna Lim 24 [öre]".16 Förlusten av Iräbågen och därmed 
Rådene kyrkas äldsla skriftliga dokument skall troligen ställas 
i samband med denna den mest genomgripande reparationen. Nå
gon mera omfattande restaurering var sedan tydligen inte aktuell 
förrän i början av 1800-talet, men denna gång gällde del "Altar
disk Stolar och Golf" (kyrkoinventariet 1829). För kyrkan i övrigt 
kom sedermera planen på nybyggnad hindrande emellan. 

Handskrifternas sparsamma uppgifter om träbågen själv och 
om kyrkans inredning ger oss icke möjlighet att mera exakt be
stämma bågens utseende och ursprungliga placering, men del 
synes troligt, att den från början har utgjort en del av etl kor-
skrank, förmodligen dess krön. Beteckningarna "stång" och 
"smalt brede" talar för att den bågform som Hartlings teckning 
antyder har varit obetydlig. Inskriftens övre, tunna ramlinje tycks 
snarare avse föremålets övre kant än beteckna en ristad linje. 
Om den undre, av samma grovlek som runorna, kan i del fallet 
ingenting bestämt yttras. Man vet genom kyrkoinventariet 1829, 
alt koret invändigt var 6 alnar brett. Med en beräknad längd av 
sammanlagt 2 alnar för triumfbågens vederlagsmurar skulle tri
umfbågens vidd och träbågens längd ha varit 4 alnar eller ca 

14 GLA Sjogerstad C 3. 
45 GLA Sjogerstad C 4. 
16 GLA Rådene C 3. 
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/7f/. '/. Rådene kyrka och dess runinskrift. Efter teckning 1671 av Jacob Hart
ling. — Rådene church and its runic inscription. From a drawing of 1671 by 

Jacob Hartling. 

2,4 ni och den sistnämndas bredd 12- 13 cm. Dessa mått kan 
också anses rimliga för en bjälke, som en gäng har tjänat som 
trabes i den lilla kyrkan. 

Det råder också tekniskt sett en viss oklarhet om inskriftens 
karaktär. Har den varit inskuren i träet, eller har den varit 
målad? Det förra är mest sannolikt med hänsyn till, alt den 
ännu på 1600-lalel inte i någon större utsträckning företedde 
skador. 

Såväl Jacob Hartlings som Ulf Chrisloferssons uppteckning 
av Rådeneinskriften kan anses vara auktoriserad av Johan 
Hadorph själv. De båda uppteckningarna överensstämmer också 
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Bi R\yi\ Biwr:6WU wtmyhktoYim* hnrx^.^m-
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Fig. 5. Ulf Chrisloferssons uppteckning 1687 av runinskriften i Rådene kyrka. 
— Ulf Christoferssoris copy of the runic inscrintion in Rådene church from 

1687. 

i stort sett. Att jag har valt Chrisloferssons som utgångspunkt för 
tolkningen, beror främst på att den är ett fältprotokoll med säk
rare förankring i verkligheteiuän Harllings renritning. 

Runinskriften lyder enligt Christofersson: 

biriki • Inrita '• båtar • ok • akhi ' kyrlli kirkuh • asm- • ok • • • • • , . i • • • 
^\ 

s k n l i • o k * lioi-llr • o k • k i l l i a r • i s i n ; i - - - - l a • 
• • • • • • • • 

Det sista ordet, som tycks ha varit otydligt eller skadat, fram
står på Harllings teckning närmast som siuat-sta. 

Den äldsta tolkningen ger som nämnt Wilskman: "Birigi, Birita, 
Balar, ok Akhi gördi kirkuh. Asur. ok Skuli. Dordr ok Gunnar i 
Siulisla".17 I en annan version ändrar han ortnamnet till "Sioger-
stad".18 Bunorna i detta otydliga parti av inskriften lämnar som 
väntat rum fiir varierande suppleringar och tolkningar. Ljunggren 
föreslår, tydligen inspirerad av ett av inskriftens personnamn, 
"Skulista"". 

Fil. dr Gunnar Linde, som senast sysslat med inskriften, i upp
satsen Kyrkobyggarna i Rådene (i: Falbygden 13, 1958, s. 40 f.), 
har samma uppfattning om dess början som alla tidigare ut
tolkare: Birger, Birgitta, Peter och Åke gjorde kyrkan. Assur och 
Skule, Tord och Gunnar . . . Men han avvisar de gängse tolk
ningarna av inskriftens slut som elt ortnamn, liksom han hävdar 
en bestämd mening om inskriftens tillkomsttid, som han förlägger 
till 1300-talet: •"Runinskriftens språkform visar ganska tydligt, 
alt den tillkommit senare än del kyrkobygge, varom den berättar. 

" A. a. I, sp. 501. 
18 A. a. I, sp. 533. 
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Hur långt senare kan inte med någon säkerhet bestämmas, men 
kanske ha ett par hundra år förflutit från tiden för kyrkobyggar-
nas verksamhet till dess minnet av deras bragd lämnades i den 
runristade träbågens förvar." De ord han då fäster avseende vid 
är närmast de som personnamn uppfattade biriki och birita 
samt kii k una med bestämd slutartikel; han läser nämligen — mot 
reglerna — den sista runan i ordet, en normal h-runa, som en 
binderuna na.1 B Och verbformen kyr|ii i singularis ger enligt hans 
mening elt klart ante quem non. Därtill anser Linde den äldre 
tolkningen av inskriftens avslutning, det föreslagna ortnamnet, 
oförenlig med sin uppfattning, att inskriften är rytmiskt avfattad 
"i ett daktyliskt och jambiskt versschema", där den första och 
Iredje raden består av vardera en namnföljd om fyra namn, av 
vilka "Thorthr bör ha uttalats tvåstavigt". "Peringskiölds läsning 
med en uppdelning isi I vatista med tonvikt på de första stavelserna 
i de båda orden" blir då rytmiskt "en exakt motsvarighet till den 
andra radens gjorde I kyrkona". Han sammanfattar: "En tolk
ning Jesus hvatasta (dativ), 'åt Jesus, den mest verksamme (vid 
kyrkobygget)' ger en god mening åt runstrofens sista versrad. De 
uppräknade personerna byggde kyrkan åt Jesus, som var dess 
främste tillskyndare." Med ett par bibelcitat söker han styrka, att 
versens upphovsman för en sådan tanke kunde ha fått inspiration 
ur den Heliga skrift. En rytmisk avrättning skulle enligt Linde 
ha bidragit till att hålla en tradition om namnen på kyrkobyg
garna levande under ett par sekler och dessutom förklara det eljest 
problematiska antagandet, att inskriften skulle vara en senlida 
hedersbevisning åt alla dem som en gång rest den gamla helge
domen. Linde känner till fullo de medeltida beläggen på ort
namnet Sjogerstad, men hans utredning om handskrifterna och 
deras inbördes förhållande brister i väsentliga avseenden. Bl. a. 
saknar han kännedom om Chrisloferssons viktiga uppteckning 
och väljer som utgångspunkt för diskussionen Harllings avbild
ning i Peringskiölds Monumenta, som binder honom till en läs
ning, som här förefaller mindre sannolik. 

Då min uppfat t ning om innehållet i inskriften på ett par väscnl-

19 En liknande läsning av denna detalj, som i annat sammanbang refereras 
i Västergötlands runinskrifter, b. 3 (1958), är också ohållbar. 
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liga punkter skiljer sig från Lindes, förefaller ytterligare detalj-
kritik meningslös. Den ersattes lämpligen med följande tolknings
förslag, som utgår från Chrisloferssons läsning och nedan kom
menteras. Enligt min mening är inskriftens lydelse, översatt till 
nusvenska, denna: 

Bärge (oss) Birgitta. Peter och Åke gjorde kyrkan. Assur och 
Skule och Tord och Gunnar i Sjogerstad (deltog i arbetet). 

De två första orden utgör alltså som självständig sats en böne-
formel. Så följer meddelandet om de två män, som har svarat för 
kyrkobygget, samt slutligen namnen på ytterligare fyra män, som 
har deltagit i arbetet. Av dessa hörde åtminstone Gunnar hemma i 
grannsocknen Sjogerstad, medan de övriga tre troligen var Rå-
denebor. 

De medeltida beläggen på Sjogerstad20 visar, att den ursprung
liga normalformen av ortnamnet snarast torde ha varit ett 
Sigvaltlsttioir, som i ristningen har uttryckts med siualtista, 
där det frikativa g har fallit, och en inskottsvokal på grund 
av osäker ljudanalys har insmugit sig i konsonantförbindelsen 
mellan de båda sammansätlningsleden. Suppleringen är hell fören
lig med Chrisloferssons uppteckning av de skadade runorna. Från
varon av stamslut och böjningsändelse {-öum) är onekligen be
svärande — och det är sannolikt detta faktum, som i första hand 
har kommit sta-namnspecialislen Linde alt utesluta möjligheten 
av ett ortnamn. Sådan reducerade former är mycket sällsynta 
före 1500-talet, även om enstaka exempel kan påvisas redan i 
1200-lalskällorna. Då alla tre uppteckningarna på denna punkt 
överensstämmer, och det enligt mitt förmenande icke råder någon 
tvekan om, att inskriften har tillkommit under äldre medeltid, 
torde anomalien snarast böra förklaras på annat sätt. Den kan 
hell enkelt vara en stympning av inskriften beroende på att 
hågens ända har skurits av eller dolts. Man vet nämligen genom 
ett ögonvittne vid mitten av 1800-talet, att predikstolen hade sin 
plats "lill höger, när man kom in, alltså i söder sida i hörnet 
mellan långhus och kor, som är vanligt i äldre kyrkor".21 Det 

-" Ortnamnen i Skaraborgs län IV: Gudhems härad, Territoriella namn 
(1954), s. 65, 67 f. 

21 Svensson a. a., s. 7. Sådana detaljer som bänkinredningen styrker denna 
placering. Kyrkoinventariets uppgift 1829, alt predikstolen befann sig "till 
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KWW-J/MWs MMK--(K+f.:f////flpL 

Fiy. 6. Johan Brobergs uppteckning 1752 av runinskriften i 
Rådene kyrka. — Johan Broberg'» copy of the runic inscription 

in Rådene church from 1752. 

hör ha varit samma predikstol, som uppfördes 1651 och om-
gjordes 1757.22 Predikstolshörnets östvägg har varit inemot 2,5 
alnar lång — beräknat efter de i 1829 års kyrkoinventarium upp
givna måtten på kyrkan — och utrymmet för predikstolen sålunda 
trångt. Det är därför mycket rimligt, att predikstolen har inkräk
tat på träbågens södra ända. En annan förklaring skulle vara 
felristning på grund av dålig planering, utrymmesbrist, influens 
från skriftlig förlaga med abbreviatur e. d. Det finns belägg för, 
att utrymmesbrist har medfört starka reduceringar i för läsaren 
välkända ord. Ristaren kunde i detta fall lugnt förlita sig på att 
ort namnet även i sin förkortade form för Rådeneborna var uppen
bart. Sannolikt är dock predikstolens placering orsak till att in
skriftens slut saknades redan 1671, och att ortnamnet nu förefaller 
ofullständigt. I samtliga uppteckningar avslutas visserligen texten 
med ett skiljetecken i form av tre punkter, men erfarenheten lär, 
att detaljer av svårlydda eller skadade runor vid mindre reflek
terad, mekanisk avläsning lätt uppfattas som skiljetecken. 

Det största intresset tilldrager sig emellertid inskriftens inled
ning biriki \ birita Bicvrgi Birghitta "Bärge (hjälpe) Birgitta", en 

vänster i kyrkan", måsle vara sedd ur den predikande prästens synpunkt. 
Någon omplacering av predikstolen kan icke ha skett. 

22 GLA Sjogerstad K 1:1. 
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bön om Birgittas beskydd. Den riktas givetvis till kyrkans palro-
nalshelgon, som alltså torde ha varit det irländska helgonet 
Brigida. Kulten av S:ta Brigida, grundare och abbedissa av klostret 
Kildare på Irland (f. 453 f 523), fördes genom den engelska mis
sionen till Norden. Om tidpunkten härför vet man ingenting be
stämt. I ett 20-tal medeltida liturgiska källor från skilda delar av 
värt land alltifrån 1100-talet till de första tryckta breviarierna, 
iniiler man hennes namn.23 Del äldsta belägget för Brigidadyrkan 
i Skandinavien är eljest kalendariet från Colbaz med lundensisk 
tradition från 1137—1146.24 LIennes festdag, den 1 februari, 
finns markerad på den kalendersticka förmodligen av danskt ur
sprung från 1100-talets mitt, som påträffades 1961 i Lödöse, samt i 
Skara stifts äldsta bevarade kalendarium från slutet av 1200-talet, 
som speglar tidiga lundensiska förhållanden.25 Brigidas ställning i 
Skara tycks ha varit stark under högmedeltiden. Ett av domkyr
kans tjugo kanikprebenden var instiftat åt henne av biskop Petrus 
från Husaby (1322—36) enligt vad som uppges i Brynjolf Gcrlaks-
sons rimmade biskopskrönika: "Byscop Psedher i Forsen kirkio-
herre war / han war i sin sticker sneller och klar / sanete Byrgitte 
prebenda fwnderade han / oc en ena andra som en man / hans 
oghen worde kränk for en han do / ty korade han biscop Kwnnar 
sek til roo".26 

Den bckanla Olov skölkonungs källa i Husaby har också burit 
Brigidas namn, enligt vad som uppges i avsnittet om Olov i äldre 
väslgötalagens kungalängd, som ehuru nedskriven omkring 1325 
går tillbaka till mitten av 1200-talet: "han war döptser. i. kyseldu 
])errae wiö Hosseby liggaer. oc heter byrghitlae. af sigfriÖi 
biscupp."27 Den kallas också Sigfridskällan efter det engelska 
helgonet; det förefaller inle alldeles otroligt alt Sigfrid själv har 

23 Se T. Schmid, Le eulte en Suéde de Sainte Hrigide l l r landaise (i: Ana
lecta bollandiana LXI, 1943, s. 108 f.). 

24 Jag begagnar tillfället att med avseende på detla äldsla nordiska Rri-
gidabelägg rätta ett tryckfel i milt arbele Kalenderstickan från Lödöse (Antik
variskt arkiv 21, 1963), s. 28 rad 9: står NL, skall vara C. 

25 Avtryckt i T. Schmid, När Värmland och Dal kristnades (i: Karlstads 
slifl i ord och bild, 1952, s. 25 f.). 

26 Scriptores Rerum Svecicarum 111:2, s. 118. 
27 H .S . Collin & C.J. Schlyter, Westgötalagen (1827), p. 298. 
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givit källan Brigidas namn. Mot slutet av medeltiden försvann 
Brigida ur skarakalendern till förmån för Ignatius ep. martyren 
(f 107). Hon saknas sålunda i den s.k. Lödösekalendern från 
1470-talet28 och i det tryckta Breviarium Scarense 1498. 

S:ta Brigidas attribut är oftast en ko och hennes skyddslingar 
mjölkkor och fjäderfä.29 Även barnsängskvinnor och barn stod i 
hennes hägn, och hon anropades mot olycka och förföljelse.30 

På svenskt område finns en enda Brigidabild känd, en målning 
från senare hälften av 1400-talet i Hemse kyrka på Gotland.31 

Namnet Brigida är en latiniserad form av fornirl. Birgit. Den 
reducerade namnformen birita kan till en början förefalla över
raskande, men metatesen finns redan genomförd i de äldsta 
hittills kända beläggen från 1293, birgitte (gen.), hyrghitte (gen.).32 

Denna form kom ju också genom vårt svenska helgon senare atl 
bli allenarådande i svenskt namnskick. 

Ett stöd för identifieringen av birita med den irländska Brigida 
är sammanställningen med det fornsvenska verbet bkerga, här i 
formen pres.konj. 3 sg., med en inskoltsvokal på grund av tre
vande ljudanalys. Största frekvensen i runinskrifternas böne-
formler har eljest verbet hialjm (Gud hialpi and hans e tc) . Endast 
ett fåtal exempel finns på att bkerga har kommit till användning. 
Men enligt G.Mattsson, Konjunktiven i fornsvenskan (1933), 
skulle bruket av böneformler ha förmedlats hit från England, 
och den hypotesen styrker han framför allt med belägg, vari det 
forneng. verbet beorgan ingår. 

Det svårbemästrade problemet med den ensamma kvinnans roll 
vid tillkomsten av Bädene kyrka synes därmed vara löst, utan att 
man behöver tillgripa luftiga konstruktioner om en medeltida 
mursmäcka eller hypotetisk stiftarinna. De namngivna kyrkobyg-

28 Avtryckt och behandlad i H. Johansson, Den medeltida liturgien i Skara 
stift (1956). 

29 L.Réau, Iconographic de 1'art chrélien 3 (1958), s. 245. 
30 F . von Sales Doyé, Heilige und Sclige der römisch-kalholischen Kirche 

1 (1929), s. 148. 
31 Fil. lic. Rune Norberg, som har gjort mig uppmärksam på denna bild, 

avser att publicera sina iakttagelser i etl kommande häfte av denna tidskrift. 
32 DS 2, s. 151, 152. 
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garna i Bådene är visserligen reducerade till sex, men i gengäld 
har kyrkan fått sitt skyddshelgon. 

Under dessa omständigheter skulle det ha varit utomordentligt 
värdefullt, om del "förslitna" officiale, som upptages i 1583 års 
inventarium — men icke i senare förteckningar — hade funnits i 
behåll. Måhända hade Brigidakullen i Rådene därigenom kunnat 
dokumentariskt ytterligare beläggas. 

1657 "Pingesdagen gaff Anders Nilssons hustru, h. Marit Pe-
dersdotter i Rådenne ett huijt silklsydt altare kläde til quinnealtart 
i Raska kyrka."33 Om detta kvinnornas altare, som icke finns 
nämnt annorstädes, endast har varit ett s. k. kakaltare eller om 
det möjligen har haft något samband med Brigidakullen vet man 
icke. 

Däremot har man nu uppenbarligen funnit skälet till Rådene 
kyrkas egenskap av offerkyrka, som finns antydd i beskrivning
arna och speglad i räkenskaperna. Bland inkomsterna 1651 no
teras t. ex. från "Een siukeligh hustru i Höstena 2 rd k. m.", 1652 
från "Een siukeligh hustru i Åsele 1 rd", 1659 från "Een siukeligh 
hustru ifrån Huarf 1 rd k. m.", 1769 "Effter giord förbön pro 
restitulione 14 [öre]".34 Uttryckssättet förbehålles tydligen till 
namnet okända, utsocknes sjuka. För socknens egna har naturligt
vis också hållits förbön, men här har man nöjt sig med att an
teckna namnen, och dessa gåvor kan numera icke skiljas från 
andra. Från 1818 begagnas på inkomstsidan en särskild rubrik 
"Förbön för Utsocknes sjuka", och "taxan" var synbarligen 12 
sk., från 1820 8 sk. 1825 fick också de "sjuke inom socknen" sin 
rubrik. Kyrkoinventariet 1829 bekräftar: "Den är ännu ansedd 
såsom en gammal offer kyrka och till bevis häraf är ännu hos 
Allmogen något öfvernaturligt därvid fästadt; nämligen alt från 
aflägsna Församlingar De ännu esomoftast komma hit att be
gära förböner för sine hemmavarande sjuka, gifvandes då äfven 
efler råd och lägenhet cn Skärf till kyrkan." I 1830 års räken
skaper specificeras förbönsgåva för sista gången. Utan ett visst 
motstånd från prästerligt håll vädjade man emellertid inte vid 
denna sena tid om bön och bot. Den ovannämnde Thure Ljung-

3S GLA Sjogerstad C 1. 
34 GLA Sjogerstad C 1 och Rådene L 1:1. 
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grens inställning är icke att ta miste på: "Om Kyrkans ålder, har 
den vidskeppeliga delen af allmogen den öfverlygelsen, att hon 
varit byggd redan före syndafloden, hvadan förböner för sjuka 
här trodts finna säkrare bönhörelse, än i de yngre kyrkor. Små 
penninge gofvor i synnerhet från främmande och längre bort be-
lägne Församlingar hafva gifvit Kyrkan en ostridig rang bland 
stiftets äldste Offerkyrkor. Dess anseende torde dock med tiden 
falla, då man för flere År sedan nekat göra förbön för de vid-
skeppelige."35 I ett för tiden karakteristiskt, reformivrigt trosnit 
förklingar här genom kyrkans egen tjänare en 600-årig helgon-
tradition, som för länge sedan förlorat sitt kristna innehåll. Men 
ännu ett århundrade framåt dröjer minnet av den kvar: "Där lär 
ha betts för stockholmare och norrlänningar, påstå de gamla. 
Regelbundet kom det en lapp till klockaren åtföljd av en tolvskil
ling, med begäran, alt han skulle bära upp lappen till prästen i 
och för förbön" (H. Svensson 1929). 

Det har tidigare nämnts, att Rådene kyrka på konsthistorisk 
väg torde kunna tidfästas till 1100-lalets slut eller 1200-talets 
början. Är runinskriften förenlig med en sådan datering? Det nya 
tolkningsförslaget innebär, att samtliga av Linde andragna, språk
liga skäl för en datering till 1300-talet är eliminerade. Verbformen 
i singularis i stället för pluralis är icke ovanlig på runstenar från 
1000-lalet. Detsamma gäller bortfall av frikativt g — i varje fall i 
runristarnas ortografi. Förbindelsen med annan frikativa (här r 
resp. i») underlättade ett sådant tillvägagångssätt. Inskottsvokaler 
och utelämnade frikativor är på det hela taget vanligare, innan 
en skriftspråkstradition har hunnit utvecklas. Den oblika formen 
av substantivet kirk(i)a är den ursprungliga, obestämda, icke den 
bestämda. Andra drag är direkt ålderdomliga: a-runans form 
med ensidig och dubbelsidig bistav växlar eller är oklart differen
tierad; stungna runor saknas med ett undantag, den originella 
y-runan; svarabhaktivokai saknas i |ior|ir; Skuli tillhör det äldre 
naninförrådet, i yngre medeltid blir namnet utomordentligt säll
synt för att sedan helt försvinna. 

En identifiering av inskriftens Peter med Ranes fader på den 

" A. a. s. 13. 
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tidigare nämnda, runristade gravstenen36 är givetvis hypotetisk 
men icke utesluten, eftersom gravskriften härstammar från äldre 
medeltid. Binderunor användes tämligen flitigt i medeltida in
skrifter, men isolerade sådana förekommer redan i runstenstiden. 
Bådeneinskriften har bara en bindcruna. Konsekvent bruk av 
skiljetecken i form av tre punkter blir vanligt först under äldre 
medeltid, även om enstaka exempel förekommer tidigare. Den 
duhhelpunkterade y-runan — redovisad på samma sätt i alla upp
teckningarna — tycks i och för sig ha varit mycket sällsynt. Den 
är säkerl belagd endast i Danmarks Runeindskrifter nr 184, 
daterad till tiden 1200—1250, och förefaller alltså att vara en av 
de yngsta faktorerna i Rådeneinskrifter.. Ett annat förhållandevis 
ungt drag är melatesen i kvinnonamnet. Den finns emellertid som 
nämnt tydligt utbildad redan i de äldsta beläggen på namnet från 
1293, och ingenting hindrar, alt den är äldre. Namnformerna har 
varierat. Brigida levde kvar in i senmedeltiden vid sidan av det 
efter hand alltmera dominerande Birgitta. 

Att inskriften — som Linde menar — skulle ha tillkommit 
först ett par århundraden efter kyrkobygget som uttryck för en 
muntlig tradition, som genom rytmisk avfattning hållits levande, 
är en alltför orealistisk syn och behöver icke längre tillgripas. 
Det finns också flera exempel på, att kyrkohyggarnas stolthet och 
glädje liver slutfört verk dikterade deras önskan alt själva ge
nom en signatur bevara sina namn åt eftervärlden. I Angå kyrka 
på Gotland namnes t. ex. i en målad runinskrift (Gotlands runin
skrifter nr 119) icke mindre än 14 Angabönder vid namn, vilka 
med körslor har medverkat vid kyrkobygget. Och från de norska 
slavkyrkorna i Torpo och Äl i Hallingdal känner vi runinskrifter, 
som står Rådeneinskriplionen myckel nära och bevisligen är sam
tida med kyrkobyggena under senare hälften av 1100-talet (Norges 
innskrifter med de yngre runer nr 110, 121). Torpoinskriften har 
också den varit ristad i cn nu försvunnen "planke som må tenkes 
anbragt över korinngangen". Atl Brigidakyrkan i Bådene och dess 
runinskrift har tillkommit samtidigt under 1100-talets slut eller 
1200-lalels början torde alltså vara ställt utom tvivel. 

36 E. Fischer, Västergötlands kyrkliga konst under medeltiden (1920), s. 91 f. 
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SUMMARY 
E. Svärdström: Birgitta in Bådene. 

The medieval church in the parish of Rådene, Västergötland, was pulled 
down in 1865 when the molher-parish of Sjogerstad acquired a new church 
in common for both congregations. Among some few details preserved from 
lhe Rådene building tbc most outstanding one is a tympanum slone, cut in 
relief, from the close of lhe twelfth or possibly the beginning of the Ihirteenth 
century (fig. 3). The rune-carved gravestone (fig. 2), No. 93 of Västergötlands 
runinskrifter (1958), is in the deserted churchyard (fig. 1). The only 
picture Ihat is known of the church is a drawing from 1671 (fig. 4) which is 
included in J. Peringskiöld's Monumenta (MS. Royal Library F h 9). 
This is a fair drawing showing also the interesting runic inscription mounted 
on a wooden arch or a beam above the entrance to the chancel of the church. 
II has now disappeared. The beam was probably removed in connection with 
extensive repairs to the church in 1757. There are Iwo more authentic records 
of lhe inscription, the one a topographical report from 1687 (fig. 5), the 
olher a faully version from 1752 (fig. 6). The decypherings of 1671 and 
1687 can be considered to have been authorized by Johan Hadorph, Chief 
Custodian of National Antiquities. The authoress bases her interpretation of 
lhe inscription on the version of 1687 as being the most reliable. The 
transliteralcd text is reproduced in fat type on p. 254. Translaled into modern 
language it reads: 

"Save us Birgitta. Peter and Äke built the church. Assur and Skule and 
Tord and Gunnar of Sjogerstad (took part in lhe work) ." 

The first phrase conscqucntly is a form of prayer. Then come the signature 
of lhe church-builder with information of the Iwo men who were rcsponsible 
for the construction, and lhe names of four more men who had taken part 
in lhe work. Of these Gunnar at least belonged to the neighbouring parish 
of Sjogerstad, while the three others were probably natives of Rådene. 

The medieval written examples of the placc-name Sjogerstad show that 
the original normal form certainly must have been Sigvaldstaöir. In the 
runic sequence of the copies the end of the name. -Öum (dat.), is consequently 
missing. This is probably due to the inscription having been truncated when 
lhe pulpit was erected in 1651. 

Most interesting is the beginning of the inscription: biriki • birita, a prayer 
for protection by St. Brigid. The Irish saint whose worship was brought to 
Seandinavia by the English mission was consequently the patron saint of 
Rådene. This interpretation is confirmed by St. Brigid's prominence in Skara 
diocese throughout the earlier Middle Ages, but also by the capacity of 
Rådene as a sacrifieial church. This is documentcd in the accounls of the 
church registers apd in our few descriptions of lhe church. 

Rådene church can in all probability be dated by the antiquarian method 
lo be from the close of the twelflh, or tbc beginning of the thirteenth century. 
From runographic and linguistic poinls of view the inscription is definitely 
consistent with this dating. 
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