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1. INLEDNING

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att historiografiskt analysera forskning gjord kring prästfrurollen 

och prästgården som företeelser och institutioner i den svenska kyrkan från 

reformationstidevarvet till början av 1900-talet. Båda har varit väsentliga delar av den så 

kallade prästgårdskulturen men tappat mycket av sin betydelse idag, det ställs inte längre 

några särskilda förväntningar på prästfruars engagemang i församlingen och majoriteten 

av landets prästgårdar har sålts till privatpersoner. De båda har dessutom varit starkt 

länkade till varandra. Vad har de haft för funktioner? Hur och varför har dessa funktioner 

förändrats? 

Prästfrun verkar länge ha varit en anonym person i den svenska kyrkohistorien men har 

nu börjat träda fram, till exempel i den forskning som utgår från ett genusperspektiv. Jag 

undrar om och hur tolkningen av prästfrurollen har förändrats. 

Min övergripande frågeställning är följande: vilka funktioner och betydelser har  

belysts av forskningen kring institutionerna prästfrun och prästgården i den svenska  

reformerade kyrkan i ett historiskt perspektiv? För undersökningen utgår jag även från 

följande frågor:

• Hur och varför förändrades dessa institutioners funktion och betydelse över tid?

• Hur har prästfrurollen och prästgården behandlats i historieskrivningen? 

1.2 Material och avgränsningar

Mitt material utgörs av tidigare forskning. Det finns en del sådan angående både prästfrun 

och prästgården. Min avgränsning är ganska vid eftersom jag vill ge en sammanfattande 

bild av båda företeelserna under den av Pleijel kallade prästgårdskulturens klassiska tid. 

Materialet kommer dock sätta vissa gränser, det finns exempelvis mer material om 1900-

talet än om 1600-talet. 

Jag har valt att läsa Den konserverade änkan av Uno Hernroth som främst studerat 

Herdaminnen från Växjö stift.1 Han ger en sammanfattad bild av konserveringssystemet 

ur ett, skulle jag vilja benämna det, politisk-ekonomiskt perspektiv. Han fokuserar på de 
1 Hernroth 1985.
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stora orättvisor vid tjänstetillsättningarna samt prästfamiljsaristokratins möjligheter att 

behålla goda pastorat inom familjen som systemet gav upphov till. Av relevans är också 

Ragnar Norrmans avhandling Konserverade kvinnor och änkor på undantag som 

analyserar prästänkornas ekonomiska villkor i Uppsala stift 1720–1920 samt nådåren och 

änkepensionerna.2 

Birgitta Meurling har i avhandlingen Sarons liljor? – en etnologisk studie av  

prästfruars könskonstituering beskrivit prästfruar under 1900-talet och deras 

könskonstituering, dvs. hur de skapade och definierade vad som var kvinnligt i sina 

prästfruroller.3 Trots att Meurlings studie är en avhandling i etnologi så faller den 

tidsmässigt in under den period jag valt och den speglar den förändring som skedde under 

denna period vad gäller prästfruarnas och i förlängningen hela prästkulturens roll och 

identitet. Eftersom avhandlingen bygger på intervjumaterial ger den också en inblick i 

hur livet som prästfru tedde sig under 1900-talet. Cecilia Wejryd analyserar 

prästfrurollens inofficiella ledarskap i församlingarna under 1900-talet i artikeln ”Prästfru 

och präst” i Äntligen stod hon i predikstolen! Historiskt vägval 1958.4 Hon frågar sig 

också om det fanns någon polemik mellan traditionella prästfruar och de första kvinnorna 

som prästvigdes, men verkar inte själv komma fram till något konkret svar eftersom hon 

aldrig riktigt presenterar något svar på frågan i sin artikel.5 Wejryd har också skrivit 

artikeln ”Husmoderskapet – ett sätt för kvinnor att vara kyrkliga aktörer i svenskt 1840-

tal: exemplen Maja Stina Larsdotter och Emilie Peterson”.6 Där behandlar hon hur en roll 

som husmor kunde legitimera en kvinnas agerande som kyrklig aktör i det offentliga 

rummet. 

Solveig Widén som främst forskat kring prästfruar och prästgårdskulturen i Finland har 

skrivit artiklar om prästfruns ställning och roll i församlingar under 1700-talet och 

prästhemmet i historiskt perspektiv, båda återfinns i Kyrkohistorisk årsskrift. 

Det finns också ett stort biografiskt material. Här bör särskilt nämnas Prästfruminnen 

redigerad av Kerstin Kyhlberg Engvall och Kyrkan – mitt öde av Ester Luttemann, som 
2 Norrman 1993.
3 Meurling B. 1996.
4 Wejryd 2008.
5 Wejryd 2008.
6 Wejryd 2007.
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var en av de mer namnkunniga prästfruarna samt en av de få akademiskt skolade 

kvinnliga teologerna under 1900-talet.7 

När det gäller prästgården har Martin Giertz skrivit Svenska prästgårdar, kulturarv-

trädgårdar-byggnadsvård som också innehåller en god historisk översikt över 

prästgårdens praktiska funktion.8 I Lärdom och idyll – Prästgården som bildningsmiljö  

skriver Gerd Reimers om hur uppväxten i prästgårdsmiljö präglade barnen med en mängd 

exempel på kända prästbarn som bildats i sin uppväxtmiljö.9 Det finns mycket biografiskt 

material även kring prästgårdarna men jag har valt att läsa Från gamla prästhem i  

Linköpings stift – Minnen av Erik Meurling eftersom det handlar om Linköpings stift – 

mitt hemstift.10 

Det första jag slås av när jag studerar den valda litteraturen är att så många hänvisar sin 

forskning till varandra och till Pleijel. Det andra jag slås av är att många själva kommer 

från prästfamiljer. Till exempel hör Birgitta och Erik Meurling till den släkt som satt i 

Kristdala prästgård i sju generationer. Detta, att kretsen som forskat kring prästfrun och 

prästgården verkar vara ganska snäv och att forskarna verkar vara starkt påverkade av 

varandra, gör att materialet känns relativt enhetligt. Det innebär också att man inte möter 

några större meningsskiljaktigheter.

Jag har funnit några övergripande teman i materialet. Ett sådant är konservering och 

nådår, dvs. prästänkornas ekonomiska situation med fokus på 1600- och 1700-talen. 

Dock tenderar forskningen inom området att fokusera på tjänstetillsättningar och hur de 

båda systemen gynnat framväxandet av en prästaristokrati. Det tenderar helt enkelt att 

handla mer om prästerna än deras fruar. Ett annat tema som framträder är prästfruidealen, 

framför allt när man kommer in på 1900-talet då det finns mycket biografiskt material att 

studera. Några forskare har fokuserat på genderproblematiken och försökt tolka 

prästfrurollen ur ett perspektiv där maktstrukturer eller ledarroller studerats utifrån 

könsrollerna.

För prästgårdarnas del så läggs fokus på prästgården som lärosäte eller förebild. 

7 Lutteman 1959, Kyhlberg Engvall 1998. 
8 Giertz 2009.
9 Reimers 1993.
10 Meurling E. 1926.
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Samtidigt problematiserar många den idylliska bilden av prästgårdskulturen genom att 

poängtera de olika förutsättningar som fanns för prästgårdslivet. Andra försöker ge en 

mer allmän bild av livet i prästgården under olika perioder och den flyter ofta ihop med 

bilden av prästfrun. Ytterligare forskning fokuserar på prästgårdens yttre, dvs. hur den 

var uppbyggd, vilka lagar och förordningar som gällt byggnaderna etc., samt prästgården 

som förebild och kulturarv. 

Jag anser att detta material är tillräckligt för att uppfylla den här uppsatsens syfte. 

1.3 Metod och teorier

Min metodologiska utgångspunkt har varit att sammanfatta tidigare forskning men också 

ställa den traditionella bilden av prästfrun mot den könsrollsbaserade forskningen. Vad i 

den traditionella bilden av prästfrun vänder sig forskning ur ett genusperspektiv emot och 

vad bekräftar den? Har traditionell forskning över huvudtaget ansett prästfrurollen som 

intressant? 

Min hypotes är att båda haft stor betydelse men att många historieskrivare stannat där 

och inte utvecklat varför och hur. Detta skulle kunna tyda på att intresset för 

prästgårdskulturen varit ganska svalt, men jag tror också att många nöjer sig med att 

referera till den forskning som gjordes av framförallt Pleijel. Jag anar att det finns en 

mängd faktorer som lett till det faktum att prästfrun och prästgården i dag generellt 

saknar en given funktion. 

Vad som tydligt framkommer är att det har skapats en idealbild kring 

prästgårdskulturen som betonar kontinuiteten, kulturen och den särskilda bildningsmiljön. 

Samtidigt är det viktigt att sätta in prästgårdsinvånarna i sina respektive sociala, religiösa 

och ekonomiska kontexter. Idealbilden stämmer rimligtvis inte alltid överens med 

verkligheten för många prästfamiljer i fattiga församlingar. Jag vill med mitt arbete få en 

bild av betydelsen prästhemmen hade i församlingarna men också hur livet där tedde sig. 

Jag tänker att de mer biografiska skildringarna kan ge ännu en dimension åt förståelsen 

av livet som prästfru i prästgården. 

Det finns även teorier som handlar om kvinnas och mannens inbördes ställningar inom 

hushållet och i samhället. Teorierna utgår från antagandet att mannen haft en 
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maktposition utifrån hustavlans treståndslära. Dels fokuserar man på kvinnans plats i det 

offentliga rummet. Kunde en prästfru, som underordnad sin man och med hemmet som 

arena ändå ha en ledarroll i församlingen? Dels fokuserar man på den underordnade roll 

prästfrun haft i relation till makens kall vilket alltid tycks ha haft primär status. Hur har 

denna underordning gestaltats i prästfruarnas identitetsskapande? 

Som redan nämnts under 1.2 så är materialet enhetligt och forskarna hänvisar 

återkommande till varandras arbeten. Detta kan vara problematiskt utifrån ett källkritiskt 

beroendekriterium eftersom en utsaga inte blir sannare ju fler som framför den. Detta 

påverkar även min egen studie då jag valt att fokusera på den forskning som gjorts i 

stället för att själv gå till originalkällorna. Ett val grundat på att ett studium av 

originalkällor, dvs. domkapitelsprotokoll, herdaminnen, brev, sockenhandlingar etc. hade 

blivit för omfattande för en uppsats av den här storleken. Hade jag valt att studera alla 

dessa olika källor hade jag förmodligen fått begränsa mig till ett visst stift eller 

tidsperiod.

En konsekvens av det urval av material jag har haft tillgång till är att jag i min egen 

undersökning kommit att fokusera på de teman som förekommit i nämnda materialet. 

Dessa teman har jag presenterat i kronologisk ordning, först angående prästfrun sedan 

prästgården. Jag har valt att studera båda företeelserna eftersom de i så stor utsträckning 

hör ihop.

1.4 Definitioner

Jag har valt att använda benämningen institution angående prästfrun och prästgården för 

att belysa att det handlar om en övergripande, sammanfattande bild av allmänna 

företeelser, inte enskilda prästfruar eller prästgårdar. Enligt svenska akademiens ordlista 

kan institution betyda ”något hävdvunnet o. regelfäst”.11 Detta kan i sin tur förstås som 

’gängse’ eller till och med ’traditionsenligt’, vilket styrker min användning av begreppet.

Vad gäller deras funktion så vill jag se på vad de båda spelat för roll för 

församlingslivet och församlingsborna, för prästens arbete och för familjerna som levde i 

prästgårdarna. Svenska akademiens ordlista definierar funktion som ”fungerande; 

11 ”Institution”, SAOL, s 387.
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verksamhet; uppgift, åliggande;” vilket stämmer överens med mitt bruk.12 

Prästgårdskulturen är ett återkommande begrepp som vanligtvis definieras som den 

förening av allmogelivets praktiska levnadsvillkor och det högreståndsliv som 

prästgårdslivet utgjorde, där prästfamiljen kan ses som en länk mellan dessa båda. 

Prästgårdskulturens klassiska tid angavs av Pleijel vara från Olaus Petris giftermål 

1525 till boställsreformen 1910 då prästernas naturalöner avskaffades och prästgårdarnas 

jordbruk i praktiken försvann.13 Det kan tyckas generaliserande att kalla en så lång period 

för en klassisk tid, men begreppet verkar ändå finnas i medvetandet hos många som 

arbetat med ämnena och framför allt finns det nog fortfarande en allmän föreställning av 

denna klassiska kultur – den bilden som presenteras som den klassiska prästgårdsmiljön 

är fortfarande utbredd.

Som prästfru räknas den som är gift med en präst eller änka efter en, oavsett om denne 

varit kyrkoherde, komminister, adjunkt etc. 

Med prästgård menar Martin Giertz både kyrkoherdeboställe, komministerboställe och 

ett prästboställe utan tillhörande lantbruk. En definition jag anser fungerar bra. Han 

påpekar att det är först efter boställreformen, då det blev fråga om tjänstemannavillor, 

som termen prästgård började användas om en prästbostad. Tidigare benämndes de 

boställe eller kyrkoherdebostad.14 

2 BAKGRUND

2.1 Tidigare forskning En litteraturinventering angående vad som skrivits om prästfrun 

och prästgården i övergripande verk som Sveriges kyrkohistoria visar att prästfrun och 

prästgården inte verkat ha varit så attraktiva som forskningsområden inom äldre 

kyrkohistorisk forskning. Jag hittar två artiklar som rör mitt ämne i Sveriges 

kyrkohistoria. Ragnar Norrman har skrivit en artikel om prästernas tjänstetillsättningar 

under 1600–talet.15 Sven-Åke Selander beskriver kort hur prästgårdskulturen under 

12 ”Funktion”, SAOL, s 244.
13 Meurling B. 1996, s 16. För att underlätta för läsaren har jag valt att sätta ut initialen då det finns två 
Meurling i studien.
14 Giertz 2009, s 13.
15 Norrman 2002.
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reformationen kom att inta en ny roll i samspelet mellan hem och kyrka.16 

Kyrkohistoriker Kjell Lejon och har lyft fram prästgårdskulturens roll som centrum för 

kultur och bildning i sin historik över Linköpings stift.17 

Den tidigare forskningen verkar domineras av Hilding Pleijels tolkning av Hustavlan 

och dess hierarkiska ordnande av samhället och hushållet. Många refererar i sina arbeten 

fortfarande till hans Hustavlans värld: kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige från 1970.18  

 I övrigt utgör mitt material en stor del av den tidigare forskningen. I detta material har 

jag funnit ett antal tendenser. Konserveringssystemet har behandlats en del, förmodligen 

för att den litterära mytbildning om stackars unga präster som fann sig tvungna att gifta 

sig med gamla änkor skapat intresse. Inom detta forskningsområde tenderar dock fokus i 

stor utsträckning att hamna på prästerna och tjänstetillsättningar, regler och lagar, 

pastorats- och församlingsindelningar och annat praktiskt och ekonomiskt.

De forskare som vill lyfta fram kvinnorna bakom de ofta anonyma prästfruarna får det 

inte helt lätt eftersom materialet från 1600- och 1700-talen, inte minst 

domkapitelsprotokoll och dylika offentliga handlingar lägger så stor vikt vid på prästerna. 

Ofta nämns deras fruar inte ens vid namn utan enbart som NN:s maka, dotter etc.19 Under 

senare århundraden blir det lättare att se individerna då det, framför allt under 1900-talet, 

samlats intervjuer och minnen, t.ex. i boken Prästfruminnen.20 Det har gjorts försök att 

belysa prästfruns inofficiella ledarskap och huruvida prästfruarna stått i polemik mot de 

första prästvigda kvinnorna.21 Det har gjorts studier kring prästfruns roll i förhållande till 

makens maktposition och kall.22 Det finns även forskning gjord kring 

hushållsföreståndarskapet och mannens och kvinnans respektive ansvarsområden inom 

detta utifrån hustavlans treståndslära.23     

Det finns mycket övrigt material att tillgå och många har studerat Herdaminnen från 

olika stift. Dessa ger en mer biografisk prägel men kan samtidigt ge en inblick i eller 

16 Selander 1999.
17  Lejon, 2005, 342-343.
18 Pleijel 1970.
19 Norrman 1993, s 25.
20 Kyhlberg Engvall 1998.
21 Wejryd 2008.
22 Meurling B. 1996.
23 Wejryd 2007.
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ögonblicksbild av livet som det tedde sig. Vidare tenderar historiker jag studerat att nöja 

sig med att konstatera att prästfrun spelat en viktig roll för kontinuiteten i prästgårdslivet, 

om de alls tar upp prästfrun eller prästgården till behandling. Många hänvisar till Pleijel 

när det handlar om att förstå mans- och kvinnorollerna, men det stannar ofta vid detta. 

Just för att Pleijel redan känns grundligt arbetad med har jag valt att hålla mig till 

forskarna i ”generationen” efter honom. 

Nämnas kan också att Nordiska museet redan 1917 började upprätta ett prästgårdsarkiv 

med material där präster ombetts berätta om ”sina” prästgårdar. Detta arkiv, som finns på 

Nordiska museet, har Giertz, Widén och Reimers studerat. 

2.2 Den lutherska synen på äktenskapet

Under reformationen kom prästhemmet att få en ny roll eftersom prästfamiljen nu kunde 

vara en accepterad del av samhället. Reformatorerna menade att celibatet för präster ofta 

inte efterlevdes, att prästerna i den tidigaste kyrkan kunde vara gifta och att Gud instiftat 

äktenskapet ”till ett botemedel mot den mänskliga svagheten”.24 Jag antar att tanken var 

att ett gott äktenskap skulle kunna stötta prästen i sin gärning och att det är bättre att gifta 

sig än att inte kunna upprätthålla sitt kyskhetslöfte.

Det var inte ovanligt att den katolska prästens officiella hushållerska också var hans 

halvofficiella älskarinna eller sambo, en så kallad forsia. Denna hade lågt anseende och 

barnen i ett sådant förhållande stod lågt i rang. När de protestantiska prästerna började 

gifta sig ändrades statusen för dessa kvinnor och barn markant.25

Martin Luther gifte sig år 1525 med Katarina von Bora som tidigare varit nunna. Han 

höll äktenskapet högt och satte med Hustavlans treståndslära standard för synen på 

familjerollerna men också för synen på prästerskapet. Hustavlan är en samling bibelord 

kring samhällets uppbyggnad som återfinns i Lilla katekesen och som identifierar de tre 

stånden: Kyrkeståndet (det bedjande), det Politiska ståndet (det stridande) och 

Hushållsståndet (det arbetande), och deras inbördes förhållande.26 Där står bland annat 

att: ”En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas 
24 ”Augsburgska bekännelsen” i SKB 1985, s 69.
25 Reimers 1993, s 22.
26 Reimers 1993, s 26.
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man /.../ ty huru skulle den som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds 

församling?”.27 Det är troligen samhällssynen baserad på treståndsläran som också 

bidragit till att materialet kring prästfruarna, som ju också i officiell och rättslig mening 

var underordnade sina män, är ganska torftigt före 1800-talet.  

I Sverige var Olaus Petri den förste prästen som gifte sig. Detta skedde också år 1525, 

men några månader innan Luther och skapade viss uppståndelse. Bland annat ska biskop 

Hans Brask ha lämnat in en anmälan mot giftermålet till kung Gustav Vasa.28 Det dröjde 

dock till år 1536 innan celibattvånget avskaffades i Sverige genom att gifta präster tilläts 

undgå disciplinstraff.29

2.3 Prästgårdens tidigare historia 

Prästgårdarna uppkom naturligtvis redan under medeltiden och i landskapslagarna kan 

man läsa att ingen kyrka fick invigas av biskopen om det inte fanns en gård avsatt för 

prästens försörjning, det så kallade prästbordet eller, mer populärt, prästbolet.30 Giertz 

citerar ur Västmannalagen: ”Nu är kyrka börjad med grundval och lyktad upptill med 

huv, då skall kyrkan hava bol, som prästen kan bo på.”31 Denna avlöningsform med 

naturahushållning och prästens beroende av prästgårdens jordbruk var en av de viktigaste 

förutsättningarna för den framväxande prästgårdskulturen, menar Reimers.32 Utöver 

avkastningen från prästgårdsjorden var det tiondet och ersättningen för förrättningar som 

utgjorde prästens lön.33

På prästgården skulle det finnas antingen fyra eller sju laga hus, beroende på landskap, 

nämligen: stuga, stekarehus, lada, sädesbod, visthus, sovstuga och fähus.34 Givetvis 

ålades det prästen att sköta om sin prästgård så den kunde övertas i gott skick av en 

efterträdare. Om prästen behövde fick han också bygga andra hus på marken. Så kom det 

27 ”Luthers lilla katekes” i SKB 1985, s 375.
28 Widén 1998, s 111.
29 Meurling 1996, s 19-20.
30 Giertz 2009, s 11.
31 Giertz 2009, s 10.
32 Reimers 1993, s 30.
33 Hernroth 1985, s 12.
34 Giertz 2009, s 11.
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sig t.ex. att Mora prästgård vid slutet av 1600–talet utgjordes av 61 byggnader.35 Denna 

byggnadstradition med de laga husen hölls ända fram till 1900–talet och utgör alltså en 

fascinerande byggnadstradition, så gott som obruten från 1200–talet fram till början av 

1900-talet.36 År 1910 genomfördes en boställsreform som innebar att prästerna skulle få 

kontantlön och därför inte längre hade behov av att bruka prästgårdsjorden.37

3. PRÄSTFRUN

3.1 Konservering 

En av de företeelser som behandlats i forskningen kring prästfrun och prästfamiljen är 

den så kallade konserveringen. Det innebär i korthet att när en präst dog kunde en 

efterträdare få tjänst i den avlidnes församling genom att gifta sig med änkan, eller om 

det passade bättre, med någon giftasvuxen dotter till den avlidne. Det förekommer inom 

tidigare forskning viss diskussion om var gränserna ska dras för vad som är konservering. 

Den traditionella definitionen inbegriper bara de äktenskap där änkan eller dottern gifte 

sig med efterträdaren. Denna definition företräds av Norrman, som i sin tur påpekar att 

Widén vill öka gränsdragningen till att också räkna fall där en son eller redan befintlig 

svärson tog över prästgården och på så sätt övertog försörjningen för änkan.38 Systemet 

var tämligen omfattande under 1600– och 1700–talen för att försvinna helt under 1800–

talet. I 1686 års svenska kyrkolag ges vid tillsättningar de präster företräde som kan 

upprätta och stödja den avlidnes hus men lagen betraktas i dag som ett konstaterande av 

redan förekommande praxis.39 

Problemet med fattiga prästänkor var stort. Redan 1653 var deras försörjning föremål 

för överläggningar i riksdagen och år 1685 beslutade kung Karl XI att präster skulle se 

till att bygga nödtorftiga hus åt sina hustrur om det fanns plats på prästgårdsägorna, att 

änkan varje jul skulle få 1 riksdaler ur kyrkokistan och att präster utan familj skulle 

förmås testamentera till förmån för prästänkorna.40 Dock verkar systemet ha använts för 

35 Giertz 2009, s 17.
36 Giertz 2009, s 15.
37 Meurling B. 1996, s 20.
38 Norrman 1993, s 146-148.
39 Norrman 1993, s 146.
40 Hernroth 1985, s 25.
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att skaffa tjänst i attraktiva pastorat eller behålla ett sådant inom familjen.

Att prästerna var i tjänst livet ut gjorde att många efterlämnade änkor, men resulterade 

också i att många var tvungna att ta hjälppräster för att orka sköta sina församlingar eller 

pastorat. Ofta kunde det röra sig om en egen son – prästyrket ärvdes i stor utsträckning, 

eller en svärson. Pastoraten hade under 1600–talet ett tydligt drag av ärftlighet.41 Det var 

eftersträvansvärt att på något sätt låta familjen fortsätta dra nytta av det arbete prästen 

lagt ner på prästgården och prästgårdsjorden. Detta synsätt ledde till att samma familj 

kunde sitta i en prästgård i flera generationer genom konservering. Ett praktexempel som 

nämns i flera arbeten är prästgården i Vislanda i Småland där samma familj satt från 1605 

till 1858.42 Där efterträddes kyrkoherdarna av söner eller svärsöner. Ofta gick, vad jag 

förstår utifrån materialet, prästgården ”i arv” på spinnsidan.43 När en präst avled stod hans 

familj utan försörjning, helst om det inte fanns en given efterträdare inom familjen. En 

prästänka kunde ju inte fortsätta sin makes arbete och eftersom prästgården var 

församlingens egendom kunde hon inte heller bo kvar. Samtidigt hade församlingen 

försörjningsskyldighet för henne men eftersom hon tillhörde prästeståndet hade hon inte 

rätt att få bidrag ur socknens fattigkassa. Den fick enligt lag inte användas för att 

tillgodose ståndspersoners behov.44 Min slutsats blir att en konservering var lika mycket 

änkans som församlingens angelägenhet.

Då en prästtjänst blev vakant genom att komminister eller kyrkoherde avled skedde 

nytillsättningen fram till 1739 genom att sökande präster fick domkapitlets tillstånd att 

”göra sig kända” i församlingen.45 När den sedan var nöjd med en präst fick denne 

tjänsten. Nästan alltid fanns det en änka och det är inte konstigt att det ofta fanns 

önskemål om att få någon ogift eller änkeman som kunde konservera företrädarens hus. 

Tillsättningarna reglerades i 1739 års prästvalslag som fastslog att domkapitlet i första 

hand skulle se till meriter.46 Detta ledde till att utnyttjandet av systemet mattades något.

Konservering skedde i alla grupper inom prästerskapet men det var mer eftertraktat att 

41 Hernroth 1985, s 52.
42 Reimers 1993, s 143.
43 Spinnsidan är den kvinnliga sidan av en familj. Jfr svärdssidan som är den manliga.
44 Hernroth 1985, s 910.
45 Norrman 1993, s 149.
46 Norrman 1993, s 148.
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konservera en änka efter en kyrkoherde i ett rikt pastorat. Det innebar i praktiken ett steg 

uppåt i befordringsgången. Det gjorde att tillsättningarna kunde bli orättvisa när de 

skedde genom konservering och att systemet hjälpte till att bygga en 

prästfamiljsaristokrati som var sammansvetsad och såg till att prästgårdarna stannade 

kvar inom släkterna. Detta skedde snart nog: under 1600-talet blev prästerskapet en 

alltmer homogen grupp och 1680 var mer än hälften av alla prästfruar prästdöttrar.47 

Kritiken mot konserveringarna växte under årens lopp. Växjöbiskopen Olof Wallquist 

(biskop 1787–1800) var en av dem som gick hårt åt systemet. Han kallade 

konserveringarna löjliga och förargliga och såg dem som en form av missbruk. Han 

menade att änkan vare sig fick tid att sörja eller följa den lagstadgade änkeperioden på ett 

år och att det var ytligt av prästen att bjuda ut sig själv för chansen att få en församling; 

”Det fordrar också sitt eget sinnelag, och det ganska lättvilligt hos en präst, att inom 

samma tid till en änka, den han aldrig tillförne sett, utbjuda sin person” skriver Wallquist 

i skriften Utkast till en handbok över ecclesiastique befordringsmål år 1797.48 Han 

skriver också: ”Den betänkligheten är dock allra svårast att hela församlingens skötsel 

och vård skall bero av en kvinnas tillfälle att få en man”.49 Det är hårda ord samtidigt som 

de ju faktiskt också antyder att en annan, modernare syn på äktenskapet var på ingående i 

samhället.

I forskningen kring konserveringen kan man se att Hernroth och Widén starkt betonar 

hur konserverings- och nådårssystemen låg till grund för framväxandet av en 

prästaristokrati och de orättvisor systemen kunde leda till. De andra tar inte riktigt 

ställning på samma sätt: Norrman fokuserar sakligt på varje enskilt fall i Uppsala stift 

medan Reimers och Giertz ger den generella bilden av att det handlade om fattiga 

kvinnors försörjningsbehov. Det är för övrigt Hernroth, Norrman och Reimers som går 

djupare in i pastoratsklassindelningarna och beskriver de tre klasser som pastoraten 

indelades i under 1700-talet. Widén och Giertz talar enbart om rika och fattiga pastorat.

47 Meurling B. 1996, s 20.
48 Hernroth 1985, s 98.
49 Hernroth 1985, s 99.
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3.2 Annus gratiae - Privilegienådår

Enligt prästerskapets privilegier från år 1675, förnyade 1723, hade prästänkan rätt att sitta 

kvar i prästgården och få avkastningen från den avlidne makens tjänst under den 

kvarvarande delen av hans tjänsteår. Privilegierna gällde ända fram till 1920–talet då 

änkepension infördes.50 Den laga fardagen för präster var den första maj så det 

ecklesiastiska året dvs. prästernas tjänsteår, sträckte sig alltså från första maj till sista 

april.51

Efter denna period kunde änkan ansöka om extra nådår, det vill säga rätten att sitta 

kvar i prästgården och lyfta avkastningen ännu ett år, men då var hon tvungen att under 

den tiden avlöna en vikarierande präst, en så kallad nådårspredikant. Efter nådåret eller 

nådåren var hon tvungen att flytta ut, vanligtvis till släktingar som kunde försörja henne 

om hon inte konserverades eller hade en svärson som övertog prästgården. Tanken var att 

inkomsterna under nådåret skulle kunna räcka till eventuella skulder och till änkans 

försörjning ytterligare några år.52 

När en änka skulle ansöka om nådår var hon tvungen att lämna uppgifter som visade 

på hennes behov av ett sådant. Dessa kunde vara en bouppteckning som visade hur lite 

hennes man lämnat efter sig eller uppgifter om antal omyndiga barn. Församlingen, 

domkapitlet och landshövdingen skulle yttra sig över ansökan, hänsyn skulle tas till hur 

lång prästens tjänstetid varit, samt skulle särskild vikt läggas vid församlingens 

inställning när beslut fattades.53 Eftersom änkan förväntades avlöna en nådårspredikant 

var detta ett system som de fattigaste änkorna egentligen inte hade någon nytta av. Och 

ansökningarna om extra nådår verkar också mest ha kommit från rikare pastorat.54 

Fanns inga efterlevande med rätt till nådår kunde ett så kallat kadukår förekomma (lat. 

caducus – förverkad, herrelös) då förföll den avlidne prästens inkomster under resterande 

tjänsteår och stod till domkapitlets förfogan. Kadukår kunde också förekomma då en 

präst blev befordrad till annan tjänst.55 År 1909 överfördes kadukinkomsterna till 
50 Norrman 1993, s 37.
51 Laga fardag var den dag då man var tvungen att lämna sin bostad om avtalet upphört. Om  en präst fick 

en ny tjänst skulle han alltså avträda sin gamla bostad den 1 maj. 
52 Hernroth 1985, s 29.
53 Hernroth 1985, s 29.
54 Hernroth 1985, s 29.
55 Norrrman 1993, s 39.
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Prästerskapets änke- och pupillkassa som etablerats 1874 efter militär förebild. Denna 

fungerade som en pensionskassa för änkor och omyndiga barn fram till 1920. Den var en 

helt kyrklig angelägenhet och fick inga statliga medel utan bekostades av att präster 

betalade en årsavgift, kyrkliga fonder, kadukinkomster samt donationer.56

Biskop Mörners barnlösa änka kan fungera som ett praktexempel på missbruk av 

nådårssystemet. Enligt biskopslängden på Växjö stifts hemsida var Ludvig Mörner 

biskop i Växjö stift mellan 1800 och 1823. Hans änka erhöll tre nådår utöver det halva 

tjänsteår som återstod när han avlidit och medverkade på så sätt till att Esaias Tegnér som 

valts till efterträdare fick vänta i hela tre år på att få flytta in i biskopsgården. En 

biskopsgård som Tegnér vid tillträdet dessutom beskriver som totalt vanvårdad och 

fördärvad.57 Nådårssystemet fanns kvar till 1926 då nådårstiden enligt Kungl. Maj:ts 

kungörelse skulle göras lika lång för alla.58 
 När det gäller nådåren är det i första hand Hernroth och Norrman som behandlat dem 

eftersom det handlar om änkornas försörjning. Jag har inte noterat några direkta 

skillnader i deras förståelse av nådåren, men precis som när det gäller konserveringarna, 

fokuserar Hernroth starkare på just missbruk av systemet.

3.3 Maka, mor och föredöme

Kvinnans sfär var ända fram till slutet av 1800-talet hemmet. Detta gällde naturligtvis 

också för prästfruarna som liksom andra husfruar var sysselsatta med praktiska uppgifter 

inom hushållet – mat, bak, tvätt, sömnad, vävning, bryggning, ystning, slakt etc. I detta 

hade prästfrun en viktigt roll som föredöme och ledande husfru i socknen – hon var 

församlingens ”käramor” – för församlingens fader var naturligtvis prästen.59 I sin 

egenskap av församlingens mor hade prästfrun också vissa givna uppgifter i det kyrkliga 

livet; många prästfruar hade till uppgift att klä bruden inför bröllop i socknen och de var 

ofta gudmödrar vid dop.60

Barnaskarorna kunde vara stora i prästgårdarna. Många präster var gifta flera gånger 
56 Norrrman 1993, s 309.
57 Hernroth 1985, s 31.
58 Norrman 1993, s 39.
59 Widén 1994, s 59.
60 Widén 1994, s 65.
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och hushållet kunde innehålla barn från flera äktenskap. En sockenadjunkt i Lochteå i 

Finland hade sammanlagt 32 barn!61 Naturligtvis låg mycket av ansvaret för barnens 

uppfostran på prästfruarna eftersom det hörde till den inre familjesfären som enligt

treståndsläran var deras ansvarsområde.62 Hit hörde också barnens kristna fostran.63 

Många prästfamiljer tog sig dessutom an fattiga och skyddslösa barn som också fick ett 

hem i prästgården.

Prästfruns uppgift var först och främst att sköta prästgårdshushållet – ett hushåll som i 

princip skulle göra tjänst för alla församlingsbor men hon hade också vissa uppgifter på 

det allmänna planet, exempelvis skulle hon vara med vid uppbörden och se till att ta hand 

om tiondet på bästa sätt.64 Hon skulle vara arbetsledare och ansvara för prästgårdens 

boende, både familjemedlemmar, tjänstefolk och gäster. En god husmor skulle dessutom 

vara sparsam och ordentlig. Jag anar att det kanske inte är så konstigt att prästerna 

föredrog att gifta sig med prästdöttrar som ju var uppfostrade till just denna roll. I 

hushållsskapet låg även att vara värdinna. Många prästhem tog emot resande för nattlogi 

och mat, ofta avgiftsfritt. Detta var en traditionell uppgift för prästfolket som kunde bli 

ordentligt betungande om prästgården låg vid någon större allfartsväg.65 Det var 

naturligtvis prästfrun som skulle se till att det praktiska kring detta värdskap fungerade. 

Vid de stora kyrkliga högtiderna bjöds det gärna in till fest i prästgården och då krävdes 

det också en skicklig husmor.66

Prästparet var ofta sjukvårdskunniga och hade skyldighet att ta sig an sjuka, äldre och 

fattiga församlingsbor. Dessutom skötte de ofta äldre släktingar som bodde i prästgården. 

En del prästfruar hade riktiga apotek i sina prästgårdar.67 Det finns flera källor som 

berättar om att prästfruar även anlitades som barnmorskor.68 Det var också vanligt att hon 

ägnade tid åt socknens fattiga. Många prästfruar gick runt i stugorna med mat vid nödår 

eller inför stora högtider, som jul. Innan fattigvården organiserades centralt låg en stor del 

61 Widén 1994, s 61.
62 Wejryd 2007, s 288.
63 Widén 1994, s 65.
64 Widén 1994, s 59.
65 Widén 1994, s 63.
66 Widén 1994, s 63
67 Widén 1994, s 62.
68 Widén 1994, s 62.
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av den verksamheten på prästfamiljerna.69

Utöver allt detta var prästfolket ofta socknens trendsättare när det gällde både 

traditioner och hemmets inredning. Under 1700-talet ändrade prästgårdens interiör 

karaktär och man får nog anta att även prästfruarna fanns med i den förändringen. Många 

prästfruar engagerade sig också aktivt i anläggandet av de stora trädgårdarna som 

infördes på prästgårdarna efter inspiration från Carl von Linné.70 

3.4 Den inofficiella ledaren

Före 1800-talet finns inte mycket skriftliga belägg som talar för att prästfrun hade någon 

direkt ledarroll i församlingen utöver den som husmorsföredöme och ”Käramor”, en roll 

som i och för sig innebar att hon var en aktör i lokalsamhället. Att agera inom hushållet 

får inte tolkas som att agera i privat avskildhet.

Ju mer kvinnorna fick tillträde till det offentliga rummet, desto mer kom detta att 

ändras. I samband med väckelsen kunde de första prästfruarna ta en ledande roll i 

församlingen tack vare den pietistiska förståelsen av alla troendes prästadöme.71 Redan 

under andra hälften av 1800-talet tog kyrkan till sig arbetsformer som var mer 

föreningslika och det var ofta prästfruarna som ledde dessa. Prästfrurollen kom sakta att 

utvecklas till en ledarroll i församlingens verksamhet, som parhäst med maken och i den 

del av verksamheten som inte riktigt krävde prästens närvaro. Detta berättar prästfrun 

Ester Luttemann om:

Men jag har en bestämd känsla av, att jag närmast tjänstgjorde som en slags extra pastorsadjunkt vid min 

mans sida. Hur ofta fick jag inte rycka in och leda syföreningen eller sammankomsten i 

ungdomskretsen, när han inte hade tid till det.72

Trots nya arbetsuppgifter finns många vittnesmål om att prästfruns arbete i hemmets sfär 

fortfarande till stor del gick ut på att vara en god husmor, värdinna, barnafostrare etc.    

Inom diakonin, som generellt varit en kvinnlig del av församlingsarbetet, hade hon en 
69 Widén 1994, s 63.
70 Widén 1994, s 60.
71 Wejryd 2008, s 82.
72 Lutteman 1959, s 18.
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given plats och ofta hade hon en terapeutisk roll gentemot församlingsborna, hon skulle 

vara läkare till både kropp och själ.73

3.5 Förändringens tid 

Under 1900-talet hade alltfler prästfruar en utbildning med sig in i sin prästfruroll vilket 

kunde vara användbart i församlingen. I början av 1900-talet rörde sig prästfruarna 

fortfarande mest i hemmets sfär men började nu i allt högre utsträckning assistera sina 

män i församlingens praktiska arbete. Det var en grundförutsättning att den som gifte sig 

med prästen också gifte sig med hans kall.

Under mellan- och efterkrigstiden organiserades prästfruarna i stiftens prästfru-

föreningar och man skulle kunna tala om något som liknar en 

professionaliseringsprocess.74 Föreningarna skapade en form av yrkesidentitet som 

förmodligen var nödvändig för dåtidens pastorala program. I föreningarna diskuterades 

hur det var att vara prästfru, hur hemlivet och församlingslivet kunde organiseras eller 

prästfruns andliga liv.75

Det fanns många förväntningar på prästfruarna. De skulle vara aktiva i kyrkans 

föreningsliknande verksamhet och vara med vid gudstjänster. Där innebar de en 

trygghetsfaktor för övriga församlingsbor eftersom de visste hur man skulle bete sig, när 

man skulle stå och sitta. Hon förväntades ofta följa maken på uppvaktningar och 

hembesök och vara socialt verksam i barnavårdsfrågor och humanitära 

biståndsorganisationer.76    

Prästgården skulle dessutom fungera som ett öppet hus för församlingsborna – 

prästfrun var fortfarande en värdinna. Likaså levde gästgivartanken kvar sent i 

prästgårdarna, det var inte ovanligt ens på 1900-talet att ta emot nattgäster.

Under den senare delen av 1900-talet började dock prästfruidealen bli omoderna och 

det förekom viss kritik, t.ex. den ironiska text som beskriver prästfrun som en 

bevattningsanläggning som vattnar Guds rikes åkrar med kaffe.77 
73 Wejryd 1994, s 81.
74 Wejryd 2008, s 88.
75 Wejryd 2008, s 88.
76 Wejryd 2008, s 88.
77 Widén 1998, s 117.
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År 1971 avskaffades sambeskattningen för makar och då var det i praktiken inte längre 

möjligt att vara prästfru på heltid.78 Sedan 1950-talet hade dessutom det arbete som 

prästfruarna skött oavlönade, börjat skötas av anställd arbetskraft.79 

3.6 Prästfrurollen

Vad innebar det att vara prästfru? Detta har naturligtvis ändrat sig under tiden men 

Birgitta Meurling som har studerat prästfrurollen under 1900-talet ur ett etnologiskt 

perspektiv belyser vissa företeelser som jag tror varit relevanta för prästfruar generellt, 

även tidigare. I mitt material finns viss forskning ur ett genusperspektiv, främst Birgitta 

Meurlings avhandling.   

Meurling menar att den manliga maktpositionen har varit odiskutabel inom familjelivet 

eftersom prästens kall alltid stått främst. Det har varit det tyngst vägande imperativet i det 

lutherska prästäktenskapet, för vilket alla andra behov och önskningar fått stå tillbaka.80 

Det fanns rotade föreställningar om att prästens kall inte bara skulle ha en innebörd för 

prästen själv utan för hela prästfamiljen och att fru och barn måste förhålla sig till detta 

oavsett de ville eller inte. Prästens kall gav också prästfrun en från honom avledd position 

– hon var prästens fru snarare än egen individ. Men makens kall gav henne också ett visst 

mått av status och rörelseutrymme.81 Utifrån detta att ha en position avledd maken var 

prästfruarna tvungna att skapa en identitet som passade deras förväntningar på 

prästfrurollen. En del löste detta genom att se sin roll som ett eget kall och helt gå in i 

församlingsarbetet. Andra genom att medvetet gå emot den traditionella synen och skapa 

en helt egen roll och identitet, ofta med förvärvsarbete utanför kyrkan.82 Detta var dock 

inte en möjlighet för alla vilket en prästfru berättar om i Prästfruminnen:

En kyrkorådsledamot sade rent ut till mig att det helt enkelt var oacceptabelt att jag utövade mitt eget 

yrke, då jag så väl behövdes i församlingsarbetet /.../ Med tungt hjärta sade jag upp min tjänst och blev 

78 Wejryd 2008, s 89. Sambeskattning för makar innebar att makarna vardera beskattades för hälften av den 
sammanlagda inkomsten. På så sätt kunde den med högst inkomst ändå få lägre marginalskatt. När 
sambeskattningen togs bort blev de flesta gifta par tvungna att förvärvsarbeta båda två. 
79 Wejryd 2008, s 89.
80 Meurling B. 1996, s 113-114.
81 Meurling B. 1996, s 137-139.
82 Meurling B. 1996, s 167.
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prästfru på heltid, det vill säga oavlönad församlingsassistent.83

Meurling tar även upp de ideal som förknippats med prästfrurollen. Dessa verkar också 

varit relativt beständiga, främst har det handlat om att ha ett praktiskt sinnelag kring 

hushållningen. Men under första hälften av 1900-talet ser vi ett ideal som dessutom 

innebär självförglömmelse, lågmäldhet, icke-materialistisk hållning och ödmjukhet. Det 

kvinnliga självförglömmelseidealet exemplifierar Meurling med det hjälparbete prästfruar 

ofta utfört men också den allmänna oviljan att förhäva sig.84 Under 1900-talets första 

hälft bildades många prästfruföreningar i stiften, ett tecken på att många kvinnor ändå såg 

sin roll som, om inte ett kall, vilket många slår ifrån sig inför eftersom man som sagt inte 

ville förhäva sig, så i alla fall identitetsskapande och viktigt.85

Prästfrun skulle också ha en viss framtoning och vara anpassad till att vara en offentlig 

person i sitt samhälle. Det var viktigt att följa rådande normer och inte sticka ut.

Denna syn på förväntningarna på prästfrurollen bekräftas av de biografiska berättelser 

som samlats i boken Prästfruminnen.86 Ett talande exempel är den prästfru som beskriver 

hur obekväm hon var med turordningen vid kaffebjudningar i socknen under tidigt 1940-

tal:

 
På syföreningsmöten och bjudningar var det en självklarhet att kyrkoherdefrun skulle förse sig först, hon 

var då 31 år gammal, därefter jag, 27 år gammal, men gift med en ämbetsbärare. Var kyrkoherdefrun 

borta, måste jag gå först. Det kändes lite pirrigt.87

4. PRÄSTGÅRDEN 

4.1 Prästgården och prästfamiljen ur historiskt perspektiv

Under 1500-talet finns belägg för att prästerna kunde vara riktiga storföretagare. 

Prästgårdarna drev gästgiveri och handlade med matvaror, öl och brännvin, vissa präster i 

kustlanden ägnade sig till och med åt rederiverksamhet.88 I 1571 års kyrkoordning 

83 Kyhlberg Engvall (red.) 1998, s 86.
84 Meurling B. 1996, s 91.
85 Meurling B. 1996, s 140.
86 Kyhlberg Engvall (red.) 1998.
87 Kyhlberg Engvall (red.) 1998, s 53.
88 Widén 1998, s 113.
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förbjöds prästerna att bedriva handel utöver vad de behövde för sitt uppehälle. De hotades 

faktiskt förlora sin tjänst. Men förbudet tycks inte ha haft avsedd verkan. Under hela 

1600-talet drev prästerna i Finland både lanthandel och sjöfart trots alla förbud. Kanske 

kan man anta att detsamma gällde även i Sverige.89 Även driftiga änkor kunde driva sina 

mäns företag, Solveig Widén lyfter fram exemplet Susanna Jönsdotter som efter sin 

makes död vid mitten av 1600-talet byggde en skuta som sedan gick i trafik mellan 

Stockholm och Åbo.90

Den aktuella politiska situationen kunde påverka prästgårdsmiljöerna under 1500-talet. 

Widén exemplifierar med Finland och Gustav Vasas beslut att inrätta avelsgårdar där för 

att förse armén med hästar och att fogdarna på dessa skulle erhålla både präst- och 

klockarlöningen. Dessutom skulle där det så lämpade sig prästgårdarna övergå till 

avelsgårdarna och prästen hitta ett nytt boställe.91 Annars så lät Gustav Vasa själva 

prästbolen vara när han drog in kyrkomark till kronan.92

1600-talet var en period för många omvandlingar i prästfamiljernas liv då 

förutsättningarna för indelningen i fattiga och rika församlingar grundlades. Detta kom så 

småningom att skapa en uppdelning i prästaristokrati och prästproletariat.93

Konserveringssystemet hjälpte till att skapa förutsättningar för de stora prästsläkter 

som ofta nog lade beslag på de största och fetaste pastoraten. Samtidigt får man inte 

glömma att det i den stora befolkningsökningens spår uppstod en mängd nya fattigare 

pastorat och församlingar. Bilden av prästgårdslivet kan alltså vara väldigt varierande. 

Widén skriver: 

Man kunde kanske uttrycka sig så, att om det hade skapats ett slags enhetlig prästgårdskultur under de 

tidigare århundradena, så börjar den kulturen lösas upp främst av ekonomiska orsaker under 1700-talet 

och vi får två huvudgrupper, fattiga och rika familjer.94 

89 Widén 1998, s 113.
90 Widén 1998, s 113.
91 Widén 1998, s 112.
92 Giertz  2009, s 20.
93 Widén 1998, s 113. Widén använder sig av den finske kollegan Gunnar Suolahtis beteckningar.. Ett 
talande exempel på vilka skillnader som kunde råda är förhållandena för Kolström och Grunnerus som 
beskrivs längre fram i stycket.
94 Widén 1998, s 114.
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Prästens nya sociala roll inom enhetskyrkan och lutherortodoxins tidevarv måste 

markeras med ett mer ståndsmässigt boende. Månghussystemet, där man byggt ett nytt 

hus för varje ny funktion med resultatet att även mindre prästgårdar kunde ha upp till 20 

hus eller mer, började övergå till strävan efter att ordna husen i räta linjer eller städade 

fyrkanter.95

Under senare delen av 1600-talet och 1700-talet förstorades de gamla parstugorna, och 

gick mot en större planlösning inspirerad av herrgårdarna.96 Många prästgårdar hade 

biskopshus och biskopsstall där biskopen och hans följe skulle inhysas vid besök.97

Det ålåg prästen att hålla husen på prästgården i gott skick, ofta höll de bara i en 20-

årsperiod på grund av röta och fukt. Var inte husen i gott skick vid avflyttning kunde en 

prästänka få böta när hon flyttade från prästgården. Kostnaderna för det löpande 

underhållet skulle prästen stå för medan bönderna i socknen skulle bekosta större 

reparationer. Det var säkert inte alltid man var överens om vad som klassades som vad.98 

Under 1700-talet slog den sexdelade planlösningen, så kallad salsbyggning, igenom 

samtidigt som interiörerna blev ljusare.99 Parstugorna försvann eller degraderades till 

flygelbyggnader. Nu fästes större vikt vid salonger, utsikt, parker etc. Salsbyggningen 

blev ett mönster för en ståndsmässig byggnad med större utrymmen för sällskapslivet. 

Prästgården introducerade denna sorts byggnadsform i allmogemiljön och fick på så sätt 

en oerhört viktig kulturhistorisk roll som förebild i byggnadsstil och inredning, det var 

prästgården det vanliga folket besökte.100

Under 1700-talet genomfördes också flera resolutioner om hur prästgårdarna skulle 

vara beskaffade, främst på grund av att bönderna inte var så glada i att bekosta för mycket 

ur egen ficka. År 1727 angavs mått på de viktigaste byggnaderna, allt över dessa mått 

fick prästen själv bekosta. Dessa så kallade överloppshus kunde sen vara svåra att sälja 

vidare till en efterträdare.101 
95 Giertz 2009, s 17-18.
96 Giertz 2009, s 18.
97 Giertz 2009, s 19.
98 Giertz 2009, s 21
99 Giertz 2009, s 29.
100 Giertz 2009, s 29.
101 Giertz 2009, s 31.
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1800-talet är väckelserörelsernas tid. De olika väckelserna delade in prästfamiljerna i 

olika slags troende, vilket kom att påverka deras liv på flera sätt. Den ändå relativt stora 

enheten började luckras upp. Därtill, innan väckelserörelsen fick fotfäste så förde de 

prästfamiljer som kunde ett ståndsmässigt sällskapsliv som i praktiken tycks ha innehållit 

mycket fester, dans, alkohol och god mat. Detta satte pietismen och absolutismen stopp 

för. och genom dessa båda rörelsers intåg så kunde nyväckta präster anta enklare och mer 

flärdfria vanor.102

Vid mitten av 1800-talet byggdes ofta till en andra våning på prästgårdarna, något som 

hittills ansetts som en onödig lyx som prästen själv fick bekosta men som nu ändå blev 

eftersträvansvärd eftersom nedervåningen mer och mer fick en offentlig prägel.103 Efter 

skiftesreformen växte prästgårdarna ännu en eller två storlekar, ofta med påkostade 

detaljer och verandor. Giertz skriver: 

Denna stil har nog i det allmänna medvetandet förknippats med »prästgårdsstil« och dit hör givetvis hela 

idyllen med trädgård, park, sjöutsikt och krattade gångar, pioner, prästgårdsmamseller, lusthus och 

kafferep i syrenbersån.104 

 

Widén betonar genomgående i sina artiklar att det ofta är idealbilderna vi refererar till och 

att vi behöver komma ihåg att varje enskild prästfru och varje enskild prästgård hade 

unika förutsättningar. Detta gör hon genom att bland annat jämföra de stora skillnader 

som kunde förekomma mellan olika prästfamiljer. Hon exemplifierar med prästen och 

backstugusittaren Mathias Kolström i Finland vars liv under 1700-talet på intet sätt kunde 

mätas med samma mått som den samtida kyrkoherden Johan Grunnerus vars salong bl.a. 

rymde tre matbord.105

4.2 Lärosätet

Efter reformationen fick prästgården till viss del ta över klostrens roll som kulturhärdar.106

102 Widén 1998, s 115.
103 Giertz 2009, s 47.
104 Giertz 2009, s 49.
105 Widén 1998, s 114.
106 Norrman 1993, s 146.
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Prästgårdarna har kallats den svenska begåvningsreservens vagga och det är många kända 

kulturpersonligheter som vuxit upp i prästgårdsmiljö.107 Prästgården blev en språngbräda 

för intelligenta bondsöner, här fanns bildning, böcker och en lärd präst, kanske den ende i 

socknen som tillbringat tid vid något universitet; ”Vad som framför allt skiljde ut en 

prästgård från en bondgård var bokkammaren” skriver Giertz.108 

Exempel på viktiga personer för kulturella och vetenskapliga verksamheter som 

fostrats i prästhem runt om i landet är Carl von Linné, Per Daniel Amadeus Atterbom, 

Lina Sandell, Gunnar Wennerberg och Elin Wägner, men det finns också lite mer 

oväntade namn som Märta Måås-Fjetterström som var en känd textilformgivare. Det visar 

på den goda bildningstradition som fanns i prästhemmen. En övervägande del kända 

prästbarn verkar ha varit teologiskt och humanistiskt skolade, något färre inom 

naturvetenskap eller konst.109

En trolig orsak till många prästgårdars höga bildningsmiljö var förmodligen att präster 

som sökte ny tjänst från och med år 1786 fick räkna sina tjänsteår dubbelt om de 

tjänstgjort som adjunkter eller gymnasielärare. Detta gav de högre utbildade förtur vid 

många tillsättningar.110 Giertz sammanfattar prästgårdskulturen: 

De [prästgårdarna] fungerade ibland som en blandning av landsortsuniversitet, centrum för lokala 

studier, kulturhärdar och bildningsspridare. Prästens gård var ibland ett mönsterjordbruk och prästfrun 

ordnade våra första sockenapotek i sockenstugan eller i själva prästgården.111

4.3 Förändring och förfall

Under 1900-talet skedde en rad praktiska förändringar som kom att påverka hela 

prästgårdslivet. År 1910 genomfördes boställsreformen då lönesystemet ändrades till att 

gå från naturaprodukter, t.ex. tiondet, till att betalas ut kontant.112 Nu var sockenprästen 

inte längre jordbrukare utan hade blivit statlig tjänsteman. Stall och ladugårdar tömdes, 

åkrar arrenderades ut och pigor och drängar försvann. Prästgården måste nu skiljas från 
107 Giertz 2009, s 87.
108 Giertz 2009, s 89.
109 Reimers 1993, s 162.
110 Giertz 2009, s 93.
111 Giertz 2009, s 95.
112 Meurling B. 1996, s 20.
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jordbruket och få en egen tomt, resten arrenderades ut. Detta ledde till att nya 

ekonomibyggnader och ofta också arrendatorsbostäder uppfördes.113 På en del platser 

löstes det hela genom att helt nya prästgårdar byggdes. 

Enligt 1932 års boställsordning skulle prästgården innehålla boningshus, visthus, 

hushållskällare, tvättstuga eller brygghus, vedbod, hemlighus och, där det behövdes, 

garage och brunn. Prästboställena kom alltmer att likna tjänstemannavillor.114 

År 1978 upphörde tjänstebostadstvånget och det var kanske den sista spiken i kistan 

för prästgårdskulturen. Många präster var glada att slippa tjänstebostaden och skaffade 

egna hus. Jag förutsätter att församlingsarbetet i stor utsträckning nu hade flyttat in i de 

församlingshem och de fristående pastorsexpeditioner som finns i dag.

   Numera är merparten av landets prästgårdar såld till privata ägare och de ca 450 

prästgårdar som finns kvar i stiftens ägo sköts helt av församlingarna vilket gör att det 

inte finns något centralt ansvar för dem. Svenska kyrkans ekonomi som sakta verkar bli 

sämre gör nog att ännu fler säljs de närmaste åren. Det kulturskydd som fanns tidigare är 

borta och därför försvinner sakta det kulturarv som prästgårdarna utgjort.115 

5. ANALYS

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att undersöka forskningen kring prästfrun och 

prästgården och vad de haft för betydelse för den svenska reformerade kyrkan historiskt.

Min övergripande frågeställning har varit följande: vilka funktioner och betydelser har  

belysts av forskningen kring institutionerna prästfrun och prästgården i den svenska  

reformerade kyrkan i ett historiskt perspektiv? För undersökningen utgick jag även från 

följande frågor:

• Hur och varför förändrades dessa institutioners funktion och betydelse över tid?

• Hur har prästfrurollen och prästgården behandlats i historieskrivningen? 

Min teori har varit att båda institutionerna haft stor betydelse och att det finns flera, både 

inomkyrkliga och samhälleliga, orsaker till att denna betydelse försvunnit i dag.

Om man ser till vad som lyfts fram i den forskning jag använt mig av visar det sig inte 
113 Giertz 2009, s 51.
114 Giertz 2009, s 55.
115 Giertz 2009, s 174-175.
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helt oväntat att institutionerna prästfrun och prästgården har haft stor betydelse. De har 

varit viktiga faktorer till att det som ofta kallas prästgårdskulturen kunnat växa fram och 

genomsyra så mycket av kyrkans väsen. Det går inte att tänka sig livet i en församling 

förr utan att koppla det till allt som förknippas med prästgårdskulturen. Om detta verkar 

historieforskningen kring prästgårdskulturen vara relativt entydig.

Båda institutionerna har haft en rent praktisk funktion vilken både tidigare forskning 

och denna undersökning kunnat påvisa. Prästgården har stått för prästens försörjning och 

levnadsvillkor. Prästfrun har skött mycket av det praktiska arbete som krävts för att sköta 

hushållet i ett, i stort sett, självförsörjande jordbruk. Hon har också haft en roll som 

förebild i församlingen. Hon har varit värdinnan i prästgården och i förlängningen 

värdinnan i hela församlingen, dvs. församlingens käramor. Hon har ofta skött det 

diakonala arbetet och haft en terapeutisk funktion. I senare tid blev det ofta prästfrun som 

skötte den del av församlingsarbetet som var mer föreningsbetonat. 

Båda har också haft funktionen av traditionsbärare, något som de flesta kyrkohistoriker 

jag läst har konstaterat. Inte minst konserveringssystemet har bidragit till detta. 

Prästfruarna var ofta prästdöttrar vilket inte var så konstigt eftersom de var uppfostrade 

just till att sköta ett prästgårdshushåll. Likaså har bildningstraditionen i prästgårdarna 

betonats. Prästgården hade funktionen av lärosäte i socknen. En plats där det fanns en 

person med skolning, böcker och en lärd atmosfär som kunde vara grogrund för de 

bondsöner som hade läshuvud. Prästerna förr var oftast präst- eller bondsöner. Dessutom 

fungerade prästgården som förebild vad gäller arkitektur och heminredning, sjukvård och 

hushållningskunskaper, jordbruksutveckling och trädgårdsanläggning.

   Just detta att prästgården varit länken mellan allmogekulturen och högreståndskulturen 

är en intressant aspekt som flera forskare belyser. 

   Man kan se hur prästfruns arbete sakta men säkert övergick i avlönade tjänster som i 

dag ofta kräver någon form av utbildning, t.ex. församlingspedagog. Forskningen visar 

att prästfruarnas vilja att utbilda sig och själva komma ut i arbetslivet, eller att för den 

delen få räknas som självständiga individer oavhängiga sin makes kall, samverkade med 

ändrade pensions- och beskattningsregler till att den traditionella prästfrurollen försvann. 

Det förändrade samhällsklimatet påverkade alltså både individer och samhällsregler.
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En tendens jag tycker mig ha märkt är att de kvinnliga historikerna i större utsträckning 

betonar vad treståndslärans syn på samhällets uppbyggnad förde med sig för mans- och 

kvinnorollernas inbördes förhållande, än vad de manliga gör.

Det är intressant att notera att många säger sig försöka göra upp med idylliseringen av 

prästgårdskulturen men ändå på något sätt landar i idyllen ändå. Den idealiserade bilden 

av prästgårdslivet verkar sitta väldigt väl rotad. Jag har också märkt att det är väldigt lätt 

att fokusera på landsbygden och tala om socknar. Förvisso så utgjordes en 

överväldigande majoritet av Sverige av landsbygd under en stor del av den berörda 

perioden, men på något sätt så förknippas prästgårdskulturen med just landsbygden och 

inte med stadsliv. Något som återspeglas i forskningen.

Naturligt nog kan man ana en förskjutning i historieskrivningen kring de båda 

företeelserna, det är ju först nu på senare tid som nya grepp tagits, t.ex. forskning ur ett 

socialt perspektiv eller genusperspektiv. Intresse för t.ex. prästgårdskulturen har funnits 

tidigare. Som nämnts började Nordiska museet redan 1917 etablera ett prästgårdsarkiv, 

men jag misstänker att den tidens intresse var mer national- och hembygdsromantiskt. 

Denna romantik återspeglas också i  de äldre hågkomsterna och minnena kring 

prästgårdslivet. Och har förmodligen hjälpt till att etablera bilden av idyll i någon form av 

”det-var-bättre-förr-mentalitet”.

De övergripande teman jag funnit i materialet kring prästfruarna har utgjorts av 

konservering och nådår, prästfruidealen och genderproblematik i förståelsen av 

prästfrurollen. 

Vad gäller konserverings- och nådårssystemen visar forskningen att det fanns behov av 

ett säkerhetssystem för de kvinnor som helt plötsligt blev prästänkor eftersom de inte 

kunde ta över sin makes arbete eller ens bo kvar i tjänstebostaden. Men den visar också 

att systemen kunde missbrukas och bidra till orättvisa tillsättningar och framväxandet av 

en prästfamiljsaristokrati som höll hårt i rika församlingar och pastorat. Systemen har 

visat sig inte vara till hjälp för de fattigaste prästänkorna men underlätta för prästgårdar 

att ”gå i arv”. Denna forskning gäller främst 1600– och 1700– talen och utgör en stor del 

av den historieskrivning som gjorts kring dessa århundraden när det gäller prästfruarna. 

Förmodligen på grund av att det finns mycket historiskt källmaterial kring dessa system. 
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Tyvärr förblir prästfrun i sig ofta ganska anonym. Det är intressant att se att systemen 

försvinner i takt med förändringar i samhället: förändrad syn på äktenskapet och 

förändrade bestämmelser kring pensioner. 

När det handlar om prästfruidealen har forskningen landat i 1800– och 1900– talen då 

det finns mer biografiskt material att hämta. Den visar att det funnits en mängd 

förväntningar på hur en prästfru skulle vara och agera. Och att hennes primära plats var 

hemmet men att hon också hade en viss offentlig roll som föredöme för husmödrar i 

socknen. Här faller också mycket av denna genusbaserade forskning in eftersom den 

behandlar kvinnorollen. Forskningen visar att kvinnor i sin roll som husmödrar hade en 

viss offentlig roll i samhället trots att deras arena primärt var hemmet. Inom kyrkan ledde 

väckelserörelsen till att kvinnor kunde börja betraktas som ledargestalter. Den 

genusbaserade forskningen visar också att prästfruar varit tvungna att på något sätt 

förhålla sig till och utforma sin prästfruroll efter sin makes tjänst och kall och de 

förväntningar som vilat på en prästfru. Detta har skett på olika sätt. Några har omslutit sin 

prästfruroll och helt gått upp i församlingsarbetet medan andra lagt stor vikt vid ett eget 

arbete och på så sätt skapat och betonat en fristående ställning. 

Under 1900–talet skedde en professionaliseringsprocess som bland annat visade sig i 

framväxandet av prästfruföreningar i stiften. Detta tyder på att prästfruarna betraktade sin 

roll som en sorts kall. Samtidigt förändrades kyrkan och samhället. Kyrkan blev en 

öppnare folkkyrka och skapade nya tjänster för det arbete prästfruarna utfört obetalda och 

samhällsklimatet fick kvinnor att i större utsträckning utbilda sig och vilja komma ut i 

arbetslivet.

Beträffande prästgårdarnas funktion har jag funnit material om prästgården som 

lärosäte och som förebild men också prästgårdens yttre. Här fokuseras på prästgården 

som länk mellan allmogekultur och högreståndskultur. Ett studium av berömda 

prästgårdsbarn visar på prästgården som en plats för bildning och kultur. Även för 

bondsöner med läshuvud. 

De stora förändringarna när det gäller prästgårdarnas betydelse verkar bero på ändrade 

bestämmelser kring prästlöner och tjänstebostadsregler. Samtidigt får man nog anta att en 

förändrad mentalitet inom kyrkan också bidragit, dvs. att många präster blev glada att 
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slippa tjänstebostadstvånget och att det inte längre vilar någon förväntning på att 

prästhemmet ska vara hela församlingens hem. Praktiska funktioner som att 

prästbostaden förr inrymde pastorsexpeditionen, har också förändrats.

6. SAMMANFATTNING

Vad har institutionerna prästfrun och prästgården betytt för den svenska reformerade 

kyrkan? Vilka funktioner har de fyllt och hur har dessa funktioner förändrats över tid?

I den här uppsatsen försöker jag sammanfatta den historieforskning som gjorts kring 

dessa båda och kan konstatera att ett antal teman fått större fokus. För prästfrun har 

historieskrivningen behandlat änkekonservering och nådår, ledarroll, prästfruideal och 

prästfruroll - delvis ur ett genusperspektiv -  samt de förändrade och till slut nästan helt 

försvunna förväntningar som vilat på prästfruns agerande i församlingen. 

Kring prästgårdarna har historieskrivningen handlat om prästgården som kultur- och 

bildningshärd och om den förebild i livsstil som den utgjorde för allmogen.

Båda dessa institutioner, prästfrun och prästgården, har tillsammans utgjort en gedigen 

del av grunden för den kultur som kommit att benämnas prästgårdskultur och som ofta 

målas upp som en idealbild av livet i församlingarna förr. Prästgårdskulturen var en 

fascinerande blandning av allmogeliv och högreståndsliv och utgjorde en länk mellan 

dessa två.

Den genusbetonade forskningen har poängterat prästfruns underordnade förhållande 

till sin makes kall, vilket är intressant för jag anar att församlingsbor i dag inte förväntar 

sig den formen av underordning under kallet, från den som är gift med prästen. Framför 

allt inte för män som är gifta med prästvigda kvinnor. Jag misstänker att prästfruar 

fortfarande på sina håll delvis passas in i en mall som är skapad efter de gamla idealen 

medan prästmännen är en helt ny företeelse att förhålla sig till.

Att varken prästfrurollen eller prästgården har fått minskad funktion för Svenska 

kyrkan idag har flera orsaker. Dels beror det på förändringar i mentaliteten, dvs. 

hemmafruidealet har försvunnit, prästfruns ideella arbete som hon utförde som parhäst 

med maken har övergått till avlönade anställningar och det ställs inte längre samma 

förväntningar från församlingen på den som är gift med prästen. Dels har det praktiska 

29



orsaker, t.ex. är borttagandet av naturalönerna, sambeskattningen och 

tjänstebostadstvånget tre samhälleliga förändringar som lett till att prästgårdskulturen 

luckrats upp och försvunnit. 
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