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Prästen som ville
locka till skratt
av Tomas Carlberg

B

land de kända profiler som framträtt i Eskilstuna hör Sune Wiman
tveklöst till våra mest namnkunniga. ”Alla” visste vem han var och
många uppskattade också hans ovanligt drastiska humor. Den stridbare
och kontroversielle prästen i Klosters församling var en man som alltid
uttryckte sig fritt, såväl i predikstolen som i kontakter med massmedia.
Ett typiskt talande citat: ”Hjärtats kärlek är som en citron – ju mer man
trycker på den desto surare blir det”. Så sant som det var sagt!?

Sune Wiman
Sune Wiman var född och uppvuxen i ett
borgerligt hem på Östermalm i Stockholm.
Han blev tidigt präst i Svenska kyrkan och
kom därmed till Eskilstunatrakten, först
Gillberga-Lista och strax därefter Barva.
Flytten till Eskilstuna stad skedde 1941,
då han bytte ut sin kyrkoherdetjänst i ÖjaVästermo (1928-1941) mot komministertjänst i Klosters församling, mest för att
underlätta barnens kommande skolgång
vid läroverket. Familjen bestod av fru och
tre söner med hemadress vid Östergatan.
Till pensioneringen inköptes senare ett hus
vid Hallströmsgatan, för som eskilstunabo
trivdes han och bodde kvar ända till sin
död, vid 91 års ålder, 1987.

Inlåst i kyrkan
”Fader Sune” som han ofta kallades, införde
delvis andra gudstjänstformer än de gängse
och samlade en grupp församlingsmedlemmar till tidegärdsböner och bönevaka.
Löpsedelsrubrikerna från stadens tidningar
blev större och större, inte minst sedan
Wimans grupp avsiktligt blivit inlåst i sin
egen kyrka. Hela natten fick tillbringas inne
i kyrkan, fast händelsen fick inga direkt negativa följder. När vaktmästaren öppnade
på morgonen var församlingens svarta får
samlade i bön. Åtgärden hade uppenbarligen inte fått dem att förlora tron.

En gång förklarade han syftet med att han
så ofta använde humoristiska inslag i sin
predikan: ”När åhörarna skrattar öppnar
de ju munnen, som fågelungar, och då passar jag på att stoppa in något matnyttigt!”.
Det var i Klosters kyrka som Wiman först
gjorde sig känd som högkyrklig konfirmationslärare och predikant. De ungdomsgrupper han ledde fick höra så många kärleksfulla ord om Guds moder Maria att den
mer och mer fundersamma omgivningen
började tro att den nye pastorn var på väg
att bli katolik, och kanske på kuppen skulle
leda ungdomarna i fördärvet?

Löpsedel från Folket, 1946

Varje år samlades Eskilstunas
läroverkskonfirmander kring sin omtyckte
lärare i Kloster kyrka för fotografering.
Bilden ovan från året 1961.

För att försäkra sig om att pastor Wiman
skulle hålla sig inom ramen för Svenska
kyrkans ordning kallades han till samtal
med biskop Aulén i Strängnäs. När de väl
träffades fick biskopen lugnande besked
och lät det hela bero.

Att han hela livet hyste en stor vördnad för
jungfru Maria betydde inte detsamma som
att han egentligen var mera katolik än protestant. Det fanns mycket inom den lutherska kyrkan som han också värderade högt,
även om han ofta såg utanför de hemvana
gränserna.

Omgiven av vetgiriga konfirmander i
Klosters församling. Såväl i sta´n som på
landsbygden ville ”Fader Sune” värna
om ungdomarnas andliga hälsa.

Läste gärna Bibeln
Till sin fromhetstyp var Wiman inte bara
inspirerad av den romersk-katolska kyrkan
utan även av svensk frikyrklighet. Den färgstarke Eskilstunaprästen ska enligt uppgift
ha läst hela Bibeln från pärm till pärm varje
år. ”Han tyckte det var en god sedvänja”
förklarade en kollega.
Så småningom uteslöts han ändå ur gemenskapen inom sin egen församling. Wimans
motdrag blev då att öppna ett eget kapell,
tvärs över gatan, i ett hyreshus.
Det egna kapellet inreddes i katolsk stil och
lockade främst dem som pastor Wiman lärt
känna under sin tid i Kloster kyrka. Trots
meriter blev han aldrig utnämnd till kyrkoherde på nytt utan kvarstod fram till sin
pensionering som komminister. Annars var
han på många sätt en ledargestalt och alltid
aktiv på flera håll. Bland många vittnesmål
från tiden i Öja-Västermo finns exempel-

vis flera historier om hur pastorn bar sig
åt för att försöka stävja kommersen och
superiet vid den årliga midsommarfesten.
Ett oväntat dramatiskt strafftal från predikstolen resulterade i stora rubriker och debatt. Ungdomsverksamhet var ständigt en
hjärtefråga, menad som ett gott alternativ
till dåliga nöjen.
Publikrekord
Under många år reste Sune Wiman också
runt i landet som talare och föredragshållare. Ofta drog han fullt hus. Som exempel
från början av ”karriären” kan nämnas två
tillfällen hos Barva föreläsningsanstalt, där
han alltså kunde framträda som bygdens
egen präst. Denna förening hade som så
många andra föreläsningsföreningar bildats
på 1920-talet och arrangerade mängder av
föredrag. När statistik togs fram för perioden 1923-1948 konstaterades att bland 383
föreläsningar hade publikrekordet satts av
Sune Wiman – två gånger om! Hela 275
åhörare per gång kom till föredragen om
”Konstantinopel” och ”Lourdes, underverkens stad”.
I ett protokoll från oktober 1958 beskrev
Tillinge föreläsningsförening i Enköping
hur Wimans föreläsning där bestod av ”en
lång rad poängfulla och väl valda historier,
som sammanställdes till en kavalkad av
lustigheter”. Vid andra tillfällen kunde han
jämföra Kloster kyrkas två torn med en
stickpropp som gav kontakt med himlen…
en minst sagt drastisk bild men kanske inget som gick hem överallt.
Sune Wiman var inte populär i alla läger
men kunde onekligen ta folk och i sitt
apostolat vinna mångas hjärtan med hjälp
av god vilja, omtanke – och humor.

Som pensionär blev den välkände fader Sune
huvudperson i TV-rutan i Lasse Holmqvists
populära lördagsunderhållning.

Högkyrklig men inte katolik
Pastor Wiman samlade ofta in pengar till
välgörande ändamål och var en välkommen
gäst hos flera av dem som på detta sätt fick
en möjlighet att dela med sig. Donationerna var ibland mycket stora och finansierade
bland annat åtskilliga utlandsresor för kyrkans ungdomar.
Tack vare en nära nog gränslös öppenhet
fick ”Fader Sune” ett mycket stort kontaktnät. Han gjorde ofta resor i det katolska Europa och förde korrespondens med många
av dem han lärt känna. Till och med Påven
och några av dennes kardinaler fick brev
från den frimodige Eskilstunaprästen.
Hur var det då med den påstådda katolicismen? Ja, kanske hade inte den lutherska
kyrkoledningen behövt oroa sig alls. Teol
dr Per Ström från Uppsala universitet höll
våren 2009 ett välbesökt föredrag om just
”Sune Wiman och katolicismen” på Sundbyholms slott. Där belystes olika sidor av

Wimans teologiska och pastorala synsätt,
som på intet vis antydde tankar på konversion. I stället sammanfattades ”Fader Sunes” andliga inriktning med följande ord:
”Underst finns ett bottenskikt av lågkyrklig
roseniansk fromhet, därpå ett brett lager av
den mest folkliga katolicism kryddad med
lite Ignatius av Loyola, och överst ett tunt
lager med svensk pingstväckelse”.
Källor:
Komminister Sune Wimans papper,
Företagens arkiv i Sörmland.
Referat av föredrag om ”Sune Wiman och
katolicismen”, Arv och Minne nr 2/2009.
Presentation förf. av Bror-Erik Ohlsson, s.
123-126 i ”Öja-Västermo vår hembygd”
Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanlands årsbok 2007.
Uppgifter från internet, 2009-08-21:
www.strangnasstift.se/media/files/
20090616160048.pdf, www.barvabygden.
se/bfa.htm, www.tillinge.se/forelasningsforeningen.htm, www.cellkyrkan.nu/Kyrkan/kyrkan.pdf

Sune Wiman med läroverkskonfirmander 1957.

I en stort uppslagen artikel i tidningen Se, förklarade sig komminister Wiman med sedvanlig humor:
”Vår kalk är inte från Rom utan från Nässjö, och det gläder oss.
Visserligen kommer Nässjö att bli en suspekt ort efter detta, men det kan ej hjälpas”.

