Stefan i Sunnersta
Plåtskulptur i Sunnersta

Från Sunnersta församlingshems södra gavel blickar Stefan ut över
Sunnerstaborna (Fig. 1). Vem var han, denne Stefan? Han är i år
(2014) högaktuell - inte bara i Sunnersta - utan i hela Uppsala s��.
Ärkes��et firar nämligen i år a� det är 850 år sedan Sverige fick sin
första ärkebiskop 1164. En alvastramunk, som fick namnet Stefan,
vigdes nämligen då �ll svensk ärkebiskop i Sens 12 mil från Paris.
Han fick si� namn e�er martyren Stefanos. I Apostlagärningarna 7:
59-60 kan vi läsa om dennes martyrium: “Så stenade de Stefanos,
som åkallade Herren och sade: ‘Herre Jesus ta emot min ande.’ Han
föll på knä och ropade högt: ‘Herre ställ dem inte �ll svars för denna
synd.’ Med de orden dog han.”
Fig. 1. Sveriges förste ärkebiskop Stefan avbildad i plåt som en
jubileumssymbol vid firandet av ärkes��et 800 år i Uppsala
1964. Konstnär okänd. E�er jubileet lät Lars Ridderstedt sä�a
upp plåtskulpturen på Sunnersta församlingshems södra vägg.

Plåtskulpturens outgrundliga, utslätade ansikte avslöjar inga av hans tankar. Vi har dock märkligt nog
ord från Stefan bevarade i vad som betraktas som den äldsta i Sverige bevarade urkunden (daterad
�ll något av åren 1164-1167) (Fig. 2). I den säger sig ärkebiskopen ha lyckats bilägga en tvist mellan
en gudfruk�g kvinna och
hennes son avseende gåvojord
�ll e� kloster.
Fig. 2. Skrivelse av ärkebiskop Stefan som börjar: “In
nomine sancte et indiuidue trinita�s ego Stephanus
vpsalensis archiepiscopus notum facio ...”.[ I den heliga
och odelade treenighens namn. Jag Stefan, ärkebiskop i
Uppsala giver �ll känna ...]. Under dokumentet konung
Karls och Stefans sigill i rö� vax. Originalet i Riksarkivet i
Stockholm.(Åsbrink & Westman, 1935).

Vad har Stefan med Sunnersta att
göra?
Ja, man kan fråga sig varför en bild av Stefan är
kopplad �ll kyrkan i Sunnersta? E� svar finns i en
“Komple�ering” (daterad 10 december 1998)
�ll skri�en Sunnersta kyrkas �llkomsthistoria av
Lars Ridderstedt (1966). Där skriver Ridderstedt
dels om de Stefanusandakter som anordnats
i Sunnersta kyrka på Annandag Jul, dels a�
“Stefanus är kyrkans skyddspatron”.1 Det är

är ju inte vanligt a� protestan�ska kyrkor har officiella skyddspatroner, men Lars Ridderstedt ville
tydligen markera a� Sunnersta kyrka skall associeras med Stefan. De�a tar sig också i u�ryck i a�
den första kyrkklockan, som fick ringa in den hög�dliga invigningsgudstjänsten i Sunnersta kyrka,
kallas för Stefansklockan (lillklockan).

Var kommer skulpturen ifrån?
Konstnären bakom skulpturen av Stefan är inte känd. (Förfa�aren �ll dessa rader har �llskrivit några
Uppsalakonstnärer2, men de förnekar bestämt a� ha någon�ng med skulpturen a� göra.) Den
proveniens som finns beträffande skulpturen är dels en uppgi� om insamlade medel i Ridderstedts
bok från 1966 (s.61): “Stefansskulptur av plåt (1 000: -)”, dels en beskrivning i Rabbe Sandells
jubileumstext från 2008: “Som en del av jubileet [800-årsjubileet av ärkes��et 1964] �llverkades
e� enkelt konstverk för a� påminna om den första [ärke]biskopen Stefan. Lars Ridderstedt, som
planerade Sunnersta kyrka bad a� få sä�a upp figuren på församlingsgårdens vägg. Konstverket
hade då fyllt sin funk�on” [för jubileet].

Stefan �inns numera även inomhus
I nära anslutning �ll Sunnerstakyrkans 40-årsjubileum
överlämnades två Stefanosikoner �ll distriktet i
Sunnersta, e�ersom det kunde tyckas vara på �den
för ärkebiskopen Stefans förebild a� kunna få komma
innanför väggarna på församlingsgården. Den ena ikonen
skildrar - enligt den grekiska förlagan - “Den helige
ärkediakonen, förste-martyren Stefanos’ martyrium” och
visar hur ondskefulla män stenar honom �ll döds (Fig.
3). Den är placerad i den östra delen av kyrkorummet i
Sunnersta. Den andra ikonen (Fig. 4) skildrar Den Helige
Stormartyren Stefanos stående med rökelsekar och e�
kyrkoliknande förvaringskärl för hos�an. (Dess helighet
markeras genom den duk som hindrar a� Stefans hand
vidrör kärlet.) Den ikonen är f.n. placerad så a� den
möter de besökare som kommer in församlingshemmet
från gårdsplanen.
Fig. 3. Ikon som visar steningen av Den
helige stormartyren Stefanos.

Vad kan då dessa ikoner ge dagens kyrkobesökare? Man kan låta berä�elsen om Stefanos’
martyrium bli en påminnelse om hur lä� vi har för a� ansluta oss �ll dem, som vill stöta ut eller
peka ut de människor som inte faller in våra vedertagna förhållningssä�. Varje människa är unik.
Det finns bara en som är precis som jag. Ändå ägnar vi så mycken möda åt a� bli lika varandra, a�
passa in i mönster och konven�oner. A� inte ”platsa” har si� pris! Vi borde sträva e�er a� göra
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Y�erligare stöd för Ridderstedts tankar om Stefanos som patronus utgör e� brev daterat 22 dec 1969:
“Kära konfirmander … En rik�gt God Jul … Däremot vore det fint, om ni kunde komma �ll kyrkan på
Annandag Jul kl. 18, då vi skall fira Stefanus – den förste Kristne Martyren, som har givit vår kyrka si� namn
…” Brev i Lars Ridderstedts arkiv på Landsarkivet i Uppsala.
2
Olof Helström; Staffan Östlund [kommenterar skulpturen så här: Man kan tro a� det är en arkitekt
som böjt plåt.]; Gösta Josefsson [hans änka, Elsie J förnekar bestämt a� hennes man skulle vara
upphovsmannen]. Erik Ståhls son, Jan Ståhl har �llskrivits (maj 2002) men jag har aldrig få� något svar. Per
telefon lämnade han besked om a� han skulle gå igenom allt material e�er fadern men då inte hunnit med.
Ingrid Ridderstedt och Karin (Ridderstedt) Lundberg har inga uppgi�er om upphovsmannen.

rä� mot alla människor, som vi har omkring oss, även om det kan göra ont eller medföra a� man får
själv får obehag – e� slags ”martyrskap” . De�a för a� inte behöva ångra a� t.ex. ha svikit någon.
Den andra ikonen visar Stefan som en ung man. I ena handen håller han e� rökelsekar och i den
andra e� na�vardsskrin. Det påminner om diakonens uppgi� i urkyrkan a� bära na�varden hem
�ll sjuka och gamla kristna. Ämbetet infördes också för a� befria apostlarna från kyrkans materiella
tjänster, bland annat den dagliga utdelningen av mat �ll de fa�ga. Men han ser fak�skt ut a� vara
på språng - den vänstra foten redan ju är på väg ut ur ramen. Han är - högst e�erföljansvärt!
- på väg ut för a� göra sin plikt mot sina medmänniskor med
rökelsekaret i full sving och na�vardskärlet redo a� användas vid
behov. (“Stefanos var fylld av nåd och kra� och gjorde stora under
och tecken bland folket.”) Det är intressant a� just “grekjuden”
Stefanos utsågs som diakon. A� det blev så berodde ju på a� “ de
grekiska judarna begynte knorra mot de infödda hebréerna över a�
deras änkor blevo förbisedda vid den dagliga utdelningen.” Kanske
är Stefanos på väg �ll Go�sunda, snarare än �ll Sunnersta, e�ersom
han genom si� eget främlingskap bland de infödda hebréerna lä� kan
leva sig in i de många invandrarnas situa�on i Go�sunda. Han vill göra
go� bland dessa, som liksom de grekiska änkorna, o�a blir förbisedda.
Och om någon också skulle vilja dela det heliga brödet med honom i
tacksamhet (eukaris�) eller gemenskap (kommunion) så måste han ju
vara beredd med na�vardsskrinet och enlig “katolsk” sed incensera
(“beröka”) det invigda na�vardsbrödet.
Det är ju också intressant a� ta del av
vad katolska kyrkan säger om vilka Stefan
Fig. 4. Ikon av Den helige stormartyren Stefanos.
Stefanos håller e� rökelsekar i den högra handen och
sägs beskydda: hästar, kuskar, stalldrängar,
e� na�vardsskrin med den invigda hos�an (brödet).
stenhuggare, skräddare, vävare och
Duken under skrinet visar a� det inte anses lämpligt
�mmermän. Han anropas vid besa�het,
a� vidröra de�a skrin med bara händer.
huvudvärk och för en salig död. A� han
är skyddspatron för hästar, kuskar och stalldrängar har säkert a� göra med föreställningen om
a� han enligt legenden skulle ha varit stalldräng hos Herodes. Senare har ju de�a le� �ll a�
“Staffan stalledräng” blivit en realitet. Såväl Staffan Stalledräng som Stefanos finns avbildade på
kragstenarna som omger högkoret i Uppsala domkyrka.

Från Stefan till Antje - Uppsala stift 850 år som ärkesäte
Ovanstående rubrik är en den paroll med vilken 850-årsjubileet presenteras från ärkes��et.
E� arrangemang, som anordnas under jubileumsåret, är utställningen Himlen är här i Uppsala
domkyrka. Den utställningen pågår från 18 juni �ll 16 november 2014. Utställningen beskriver
människan och kyrkokonsten under 1000 år och är byggd kring föremål från kyrkor i Uppsala s��.
Den riktar sig �ll alla med intresse för kyrka, konst, historia och livsfrågor. Utställningen är öppen
dagligen 10-18 (13-18 på söndagar).
Kanske kan devisen från 850-årsjubileet så småningom resultera i e� intressant möte i Sunnersta
mellan Sveriges förste ärkebiskop Stefan och Sveriges första kvinnliga ärkebiskop Antje [Jackelén]?
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Tillägg
Följande uppgi�er om skulpturer har återfunnits i ”Lars Ridderstedts arkiv”:
vol. 4.1.1.1:1:
1. Skri� t kyrkofullm:s ordf i Uppsala kyrkl samfällighet 20 okt 1975: … 4. Den plåtskulptur
som en konstnär i Sunnersta önskade u�öra på korväggen redan 1968 har nyligen avvisats
av Riksan�kvarieämbetet, som i st. rek tex�l utsmyckning av korväggen. De�a är en enligt
min bedömning helt i linje med byggandens karaktär … Lars Riddersted.
LEA: Den ovan nämnda plåtskulpturen har högst sannolikt inte med Stefan a� göra.
2. Förteckning över invent. Överlämnade �ll S:a kyrka ge förmedling av Sunnersta
kyrkogille �ll 1970 års utg: “… Franciskusklockan
11 800
Skulptur (på y�erväggen)
1 000 … uppg gäller
t.o.m. 9 okt 1972”.
vol.4:1:2:1
3. Verksamhetsberä�lese för 1971 /S��elsen Sunnersta kyrkogille:
Balansräkn. d 31 dec 1971 … Skulptur “Stefanus” 1 000:- Uppsala jan 1972 (Rudolf Löfgren)
4. 4 (Leo Janis, kostn. förslag t kyrkans utsmyckning 500 (1975-01-23)
LEA: Denna post har sannolikt inte med Stefanusskulpturen a� göra.
5. Förteckning över inventarier överlämnade vis Sunnersta kyrka genom förmedling av
Sunnersta kyrkogille. … under år 1971: Skulptur av mässing (y�erväggen) 1 000 …
6. Utkast �ll Verksamhetsberä�ese för år 1971: … Disponibla penningmedel kr. 6 990,56 har
disponerats �ll inköp av inventarier enl. följande, nämligen en skulptur (1 000) /jan 1972.

N.B. Det finns många pärmar i Ridderstedts arkiv och jag har inte gå� igenom mer än några
stycken, som enligt Na�onella arkivdatabasen (h�p://sok.riksarkivet.se/nad) kunde anses ha e�
samband med Sunnersta kyrkas byggna�on, inventraier, utsmyckning och dylikt!

