
NR 3. 10 februari 2022 

 
Välkommen till våra gudstjänster: 

 
 

Söndag 13 februari - Septuagesima 
 
Råby-Rönö kyrka kl. 18: Söndagsmässa.  
Ellinor Svensson & Mikael Palo. 
 
Söndag 20 februari – Sexagesima 
 
Ripsa kyrka kl. 16: Söndagsmässa.  
Yvonne Bolin Bolorin & Mikael Palo.  
 
 

Våra kontaktuppgifter: 
 
Expeditionen tel. 0155-24 10 16 
e-post, rono.forsamling@svenskakyrkan.se 
 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/rono  
Facebook-sida: https://www.facebook.com/ronoforsamling.se 

 

Återvinning vid Runavallen  

15 februari 14.00 –19.00. 

Nästa tillfälle blir 26 april i Aspa 

mailto:rono.forsamling@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/rono
https://www.facebook.com/ronoforsamling.se


Ludgo—Spelviks hembygdsförening 

En engelsk drottning i Ludgo? 
På Svenska kyrkans hemsida kan man läsa att bland bevarade medeltida inventarier i Ludgo kyrka finns ”två ek-
plattor (valvbrickor) med Guds lamm respektive Pelikanen som matar sina ungar med sitt eget blod. De har suttit 
i skärningspunkterna mellan valvribborna i det förstörda medeltida innertaket. Enligt. en uppteckning skall de ha 
skänkts av en engelsk drottning”. 
 
Jag blev fascinerad när jag läste det -vad ligger bakom historien – är det sant?  Historien finns att läsa mer i de-
talj i en artikel i Sörmlandsbygden 1956 av Aron Andersson, ”Valvbrickorna i Ludgo”. Artikeln utgår från ovan-
nämnda uppteckning. Vi kan börja med den. 
 
I samband med fornminneslagens tillkomst 1666 fick biskopar och landshövdingar uppdrag att inventera och 
avteckna alla fornminnen. Denna s.k. ”Rannsakning efter antikviteter” är den äldsta systematiska inventeringen 
av svenska fornminnen. Den utfördes ofta av sockenprästen. För Ludgo och Spelvik består inventeringen mest 
av avbildningar av runstenar och gravfält men även av nio valvbrickor (kallad ”ahnor” eller ”ahner”) förestäl-
lande religiösa motiv.  
 
Nu kommer poängen: Till dessa ritningar i ”Rannsakningarna” är bifogat följande berättelse: 

”Om dessa 9 Ahnor är denna berättelsen Man efter Man Lembnat; Att hijt till denna Ludgo Församblingh, skulle 
een Drottningh från England pelegrimswijs, wara ankommen sökiandes här een Canonicum, som på den tijden 
mycket propter Summan Relligiositatem nampnkunnigh war; Och effter hoon hoos honom någon tijdh dwaldes, 
är hon i medler tijdh avsombnat, och här begrafven, till hwilken ände desse Ahner (som föregifves) Henne till 
Åminnelse äre förfärdigade och oppsatte. 

Detta är underlaget för påståendet att en engelsk drottning besökte Ludgo.  
Är det rimligt? Den enda kandidaten som engelsk drottning är Filippa, dotter till Englands kung Henrik IV. Hon 
gifte sig 1406 som 12 åring med Erik av Pommern, unionskung över Norge, Danmark och Sverige. Kan hon ha 
vallfärdat till Ludgo för att lyssna till en namnkunnig präst? Utöver berättelsen som ”Man efter Man Lembnat” 
finns det tillräckligt stöd att göra historien möjlig om inte trolig.?  

Filippa blev i princip regent i Sverige när maken var borta i Jerusalem och även när han var hemma tillbringade 
han sin tid i Danmark hellre än Sverige.  Drottningen tog hand om statens affärer och ledde riksrådets möten i 
såväl Nyköping som Stockholm. Mycket av tiden var hon bosatt i Vadstena kloster och resor mellan dessa plat-
ser måste ha placerat henne i närheten av Ludgo. Vi vet att Ludgonäs, nuvarande Trollesund i Ludgo, varit 
kungsgård i mitten av 1400-talet – kanske var den det redan under Filippas tid. 

Drottningen var känd för fromhet och frikostighet mot kyrkan, särskilt mot Vadstena kloster, så att gåvor av vär-
defulla valvbrickor till Ludgo kyrka skulle vara i linje med hennes karaktär. 

Men att hon skulle vallfärda till Ludgo för att träffa berättelsens Canonicus? 

Osannolikt att det handlade om den lokala prästen men det kan väl ha varit den berömde Thomas Simonsson, 
biskopen av Strängnäs. Thomas var efterträdare till Arnold som biskop och Arnold var Erik av Pommerns sekre-
terare och biktfader. Thomas själv stod kungaparet nära och fanns vid Filippas dödsbädd 1430 i Vadstena.  

Kanske med lite reflektion är detta inget starkt bevis att lägga till folktraditionen. 

Men som engelsman och Ludgobo väljer jag att tro på historien! 

I en kommande artikel berättas mer om själva valvbrickorna, 

 

Laurie Chapman 



Vem var då Filippa av England (engelska: Philippa). 
 
Philippa Plantagenet född 4 juli 1394, död 5 januari 1430 i Vadstena,  
var en engelsk prinsessa och blev drottning av Sverige, Danmark och Norge under Kalmarunionen 
som maka till Erik av Pommern. 
 

Filippa var dotter till Henrik IV av England och Marie de Bohun. 
Den engelska prinsessan, då 12 år, landsteg i Danmark 1405 och paret gifte sig sedan i ärkebiskops-
borgen i Lund den 26 oktober 1406, där Filippa samtidigt kröntes till drottning. Av allt att döma spen-
derade Filippa de nästkommande tre åren på Kalmar slott.  
Där hade hon ett eget hov, som det första året förestods av hovmästarinnan Katarina Knutsdotter 
(Bengt Algotssons ätt) — den heliga Birgittas dotterdotter.  
Sin späda ålder till trots åtog sig Filippa helhjärtat den drottningroll som tilldelats henne. Hon skötte 
regerandet av unionen i kung Eriks frånvaro 1423–1425 och förhandlade åren därefter med det 
svenska riksrådet om trupper inför kriget mot Hansan. 

Hon blev medsyster i Vadstena kloster som hon gärna besökte. 
Natten mellan 5 och 6 januari 1430, endast runt 36 år gammal, dog drottning Filippa och begravdes i 
det kor hon instiftat i klosterkyrkan i Vadstena. I notisen om drottning Filippas död i ”Diarium Wazste-
nense” kallas hon ”illustris principessa”— en lysande fru. Hon beskrivs som mor till, och lojal beskyd-
dare av, klostret och hela orden. Hon var tveklöst mycket hängiven Birgittinerorden och en skicklig 
politiker. Trots att Filippa levde i en politiskt turbulent tid har hennes eftermäle varit nästan odelat 
positivt, vilket står i stark kontrast till hennes makes. I Karlskrönikan kallas Filippa för ädel och from 
furstinna. Efter hennes död lät kung Erik instifta en evig själamässa till hennes minne i Vadstena klos-
ter, och dit skänkte han också de guldkronor med pärlor som paret hade burit vid kröningen 1406.  

 

    

Bild 1 Filippa, fönstermålning ovanför hennes grav i Vadstena på 1890-talet, utförd av Reinhold Callmander.  
Bild 2 Gravstenen i Vadstena.  
Bild 3.Erik av Pommern 

 
 

Läs gärna mera om Filippa:  

www.skbl.se/sv/artikel/Filippadrottning, svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Charlotte Cederbom),  
 

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Filippa_av_England 
 

http://www.kvinnofronten.nu/Formodrar/drottning-filippa.htm  
 

https://historiesajten.se/visainfo.asp?id=646  
 

Red. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Callmander
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filippa_av_England
http://www.kvinnofronten.nu/Formodrar/drottning-filippa.htm
https://historiesajten.se/visainfo.asp?id=646


Redaktionen och hembygdsföreningen ställde frågan  

Vem som var Ludgo—Slaktaren ? 

 

Nu har vi fått svaret på gåtan från upphovsmannen själv,  

Bengt Nyström.  

 

I ett mail till redaktionen, Laurie Chapman, ger Bengt Nyström sin förklaring till storyn. 

Bengt Nyström är krönikör i Dagens Nyheter (DN) och skriver sina krönikor under Namn 

och Nytt (NoN). Här är hans berättelse. 

 

 

Hej! 

Jag lägger mig platt och ber om ursäkt om jag förbryllat Dig och andra med mitt kåseri 

införd i DN, NoN, för en tid sedan. 

Det är alltså ett kåseri och någon ”Ludgo- slaktare” känner jag inte till utan det var bara 

ett ”infall”.  

Bakgrunden var att Håkan (min kompis) och jag stod vid stationstrappan när Gösta kom i 

sin Volvo PV.  Gösta hade hälsat på en släkting i Ludgo och hjälpt denne med slakten.  

Håkan var ”kvick” och kallade därför Gösta för ”Ludgo-slaktaren”.  

Gösta (borta nu) var då bosatt mellan Järna och Mölnbo. Hans anknytning till Ludgo vet 

jag inget om.  

Min förhoppning är att ni i föreningen godtar min ursäkt att jag är kåsör och skriver på 

det sättet. Det är inga polisprotokoll och den absoluta sanningen är i detta mitt skri-

vande mig rätt fjärran. 

Lev väl och tack för uppmärksamheten, ja ja tänk vad man kan ställa till med. 

 

Med vänlig hälsning 

Bengt Nyström 

Hamneda 

Så var det med det. Men vem vet, någon kanske minns en Gösta som på 50-talet bodde 

mellan Järna och Mölnbo och som hade en Volvo PV. 

 

Red: 



Erbjudanden och aktiviteter från Runnviken 

Klasser  
Vi fortsätter erbjuda mycket uppskattade klasser i härlig, meditativ, balanserande och stärkande 

MediYoga (Medicinsk Yoga) med inslag av Mindfulness med Sofia Lundqvist,  

både i vackra Runnviken och online, för nybörjare och erfarna  
 

Tid och plats  

I yogasalen, Runnviken, tisdagar kl:17:00-18:15  

Online via länk, tisdagar kl.: 19:00-20:15 (www.runnviken.se)  
 

Pris: 230 kr i Yogasalen, 130 kr Online  
 

Evenemang 

Förgyll Söndagseftermiddagen med härlig Yoga och lyxigt Afternoon Tea  

på vackra Runnviken pensionat. 

Datum & tid: 13/2, 13/3, 10/4, 8/5 kl.: 14:00 till cirka 16:30 

Du välkomnas till tända ljus, lugn musik och mjuka yogamattor i mysiga yogasalen och du guidas 

sedan av Sofia genom lugn yoga och meditation som är stärkande för både kropp och själ. 

Efter passet i yogasalen bjuder Clara på gott Afternoon Tea i det charmiga och vackra  

pensionatet. 

 

Både nybörjare och erfarna är välkomna. 

Yogamattor finns. Ta gärna med egen filt, annars finns det att låna. 

Pris: 380 kr / tillfälle 

 
 

Restriktioner och försiktighet p.g.a. pandemin:  

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet gäster och rekommenderar dig 

som yogakund att helst ta med ett par egna filtar som du kan ha på yogamattan och över dig själv och 

stanna hemma om du har sjukdomssymtom. 

Anmälan: Anmäl dig senast 2 dagar innan aktivitet. Det är begränsat med platser så anmäl  

gärna så snart som möjligt. Eventuellt avbokning senast 24 timmar innan. 

Boka helst på: www.mindfullifeamy.bokadirekt.se,  

där kan du välja att betala via Klarna eller via Swisch när du kommer till Runnviken.  

Om du inte vill boka via boka direkt kan du sms:a Sofia (se nedan) 

 

 

Varma hälsningar 

 

Sofia & Clara 

Mindful Life AMY & Runnviken pensionat och rekreation 

073-200 17 71 



Bilbarnstol och våningssäng till salu 

Kontakta Bengt Anglered för ytterligare uppgifter 

Mobil: 070– 617 00 07 

Finns må ngå nyå och ”svå ruttyddå” ord i den svenskå ordlistån.  

Hå r kommer ett humoristiskt fo rso k ått rå tå ut nå grå frå getecken 



Redaktion för Nyhetsbrevet 
Laurie Chapman -     laurie.chapman@telia.com 
Bengt Anglered -      bengt.anglered1@gmail.com 
Hans Liljeroth –        hans.akla@hotmail.com 

Bidrag till nummer 4 av Nyhetsbrevet 2022 bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 22 februari 2022 

 

Loppisen och affären  

i gamla Aspamacken håller öppet 

11.00—16.00 onsdag—söndag 

En Thule med kapell  

Obromsad 

Totalvikt 600 kg, last vikt 480 kg  

Besiktigad till 2022 10 

Bra skick 

Pris 7900:- 

Och en HT-verken med kåpa och takräck 

Totalvikt 800 kg, lastvikt 450 kg  

Besiktigad till 2023 10 

Pris 9000:- 

SLÄPVAGNAR TILL SALU 

Kontakta  

Leif Romsäter: Mobil 070-864 82 07  

mailto:laurie.chapman@telia.com
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