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Församlingsbladet för Sankt Eskils husförsamling, Karlstad 

 

Helgonens betydelse 
Läs f. Peter berättelse om helgonens betydelse i den tidigare norden när Kristendomen kom till våra nejder. 
Läs här. 

   
Några bilder från Peters besök i Alvatsra och dess klosterruin. 

   Rekonstruktion avvklosterområdet  
 
Man kan notera att med reformationen så beslöt Kung Gustav Wasa att man skulle ta stenar från Alvastra för 
bygget av Vadstena slott. 

 

Hur helgon blir till 

I början av juni läser påve Fransiscus upp svenska birgittinerordenförnyaren Elisabeth Hesselblads namn i en 
särskild helgonförklaringsmässa på Petersplatsen i Rom. Under medeltiden kunde var biskop göra 
motsvarande för någon som gjort utomordentliga insatser för Guds rike i hans stift. En sådan är kung Olaf 
den helige av Norge, som höll riksting vid Stadthavet år 997 där fyra av Norges lagsagor lämnade 
hedendomen för att istället tillhöra Vite krist. Till god hjälp hade han en grav som upptäckts året innan med 
den helt välbevarade kroppen av en ung kvinna. Det var en irisk-keltisk-kristen furstinna, som flytt en 
hednatroende friare av vikingastormannasläkt och levt isolerat med sitt följe till sin död. Hon är Norges 
genom alla tider enda kvinnliga helgon, Sa Sunniva. Sunnivas grav låg inne i en grotta högt upp på 
bergssidan ute på ön Selja och norska ingenjörer tvingades bygga höga stödmurar för att få till en terass stor 
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nog för ett kapell med Sa Sunnivas namn. Nere vid havet byggdes ett kloster, med namn från engelske 
martyren St Albans (+250). Fastlandet höll sig redan med den mest naturliga angöringshamnen för skepp från 
atlantsjöfarten. Under tidig medeltid fanns där både biskopspalats och kungsgård. Digerdöden blev början till 
nedgång för allt detta, och reformationen släckte den låga som tynade. Idag går utvecklingen åt andra hållet. 
Ett ortodoxt kloster håller på att etableras på fastlandet och medan allt fler turister och pilgrimmer upplever 
friden från hundratals år av bön ute på Sa Sunnivas ö, ropar stenarna att evangelium är trovärdigt och håller 
att både leva för och dö på. 

St Albansklostrets ruiner–utgrävningar pågår under det vita klädet  

Sa Sunniva, officiell stay i Selje hamn.   Dragseidet, plats för 996 års riksting.   

  
Bibelkronologi 
Vår präst f. Peter har skrivit lite om bibeln som historiska kronologi.  
Kristendomen brukar hävda att det unika med Bibeln är att den är berättelsen om Guds ingripande i tiden. 

Kanske vore det bättre att säga att biblioteket vi kallar Bibeln är en samling av många berättelser där Gud 
uppenbarar sig i historien. Hur mycket av det som går att läsa på Bibelns blad är trovärdigt? Den här sidan är 
ett inlägg i  debatten om skriften och dess historicitet. 
Gå gärna in läs mer på på www.bibelkronologi.se 
  
Omorganisation 
  

St Eskils husförsamling har avvecklat sin verksamhet och rekonstruerats och verksamheten drivs nu under 

namnet Sankt Sigfrids husförsamling. 

Under kyrkoåret (jan-nov 2015) hann dock St Eskils husförsamling betjäna 409 personer i 92 olika 

aktiviteter. 

 

 


