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Förord

Sedan 1970-talets slut har i län och kommuner pågått 
ett omfattande arbete med att utarbeta regionala och 
kommunala kulturmiljöprogram. Ar 1987 gjorde Riks
antikvarieämbetet ett urval av sådana miljöer som en
ligt lagen om hushållning med naturresurser m.m. har 
sådana kulturvärden att de är av riksintresse. Tiden är 
nu mogen att påbörja ett bredare sammanfattande av 
den kunskap om landets kulturmiljöer som på detta 
sätt tagits fram, men också att genomlysa miljöerna 
med vetenskapligt grundade tematiska kunskapssam- 
manställningar av det slag som denna skrift är ett prov 
på. Vi siktar på att framställa ett Kulturmiljöprogram 
för Sverige som skall redovisa den kulturhistoriska re
ferensramen till riksintresseurvalet. Mer härom står att 
läsa i en faktaruta längst bak i boken.

Denna skrift är den första i en planerad serie av för
studier: Studier till Kulturmiljöprogram för Sverige. 
"Kyrkplatsen som socknens centrum” exemplifierar på 
många sätt detta projekts syfte och inriktning. Medan 
våra kyrkor länge - och mycket berättigat - har hört till 
kulturmiljövårdens mest uppmärksammade företeelser 
fäster denna skrift uppmärksamheten på karakteristis
ka byggnader och övriga miljökomponenter i dess när
maste omgivning. Vår förhoppning är att den både 
skall vara till nytta för dem som förvaltar miljöer kring 
våra kyrkor och bereda den allmänt intresserade ange
näm läsning.

Bengt OH Johansson Nils Blomkvist



Kyrkan och handelsboden. Två viktiga samlingsplatser för invånarna 
i socknen. (Dädesjö gamla kyrka och konsumbutik).
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Kyrkplatsen som socknens centrum

Undersökningens syfte

Vi föreställer oss att vi reser på landsbygden. Alltefter 
tycke och smak lägger vi märke till olika saker i land
skapet. Vissa blickfång återkommer med jämna mel
lanrum. Det kan vara bensinstationer som ligger som 
ett pärlband efter motorvägen eller kyrkor vars torn re
ser sig över omgivningen. Det är det sistnämnda scene
riet, kyrkan och dess omgivningar, vi här skall ägna oss 
åt. Kyrkan brukar omges av några byggnader som den 
förbipasserande utläser som en gammal skola, ett för
samlingshem eller kanske en hembygdsgård. Den in
tresserade söker med blicken efter prästgården som 
brukar ligga i närheten och finner ofta bland lövträden 
en bit bort ett större boningshus som tolkas som präst
gården.

De råder inget tvivel om att det är en miljö som har 
mycket att berätta och som många redan har kunskap 
om. Kyrkobyggnadens historia är säkerligen skriven, 
varvid både byggnadsstil och inventarier analyserats. 
Miljön runt kyrkan vårdas troligen ömt av traktens 
hembygdsförening och valda delar av dess historia är 
därför redan dokumenterad - kanske i form av en skol- 
historik eller sockenhistorik. Alltefter miljöns ålder och 
utformning har forskare från olika discipliner under
sökt andra företeelser i omgivningen.

Syftet med den här undersökningen är att visa hur 
kyrkplatsen har fungerat som centrumbildning. I det 
gamla bondesamhället fungerade omgivningen kring

kyrkan från allra första början som socknens medel
punkt och frågan är vilken dragningskraft kyrkplatsen 
kom att utöva på de politiska, administrativa och nä
ringspolitiska institutioner som under århundradenas 
lopp etablerade sig på landsbygden.

Många av våra svenska kyrkor, närmare bestämt 
500, ingår i någon form i kulturmiljövårdens riksin
tresseområden. Kortfattade beskrivningar över landets 
riksintressen har givits ut av Riksantikvarieämbetet i en 
katalog, där de sorterats under län och kommuner.1 I 
beskrivningarna har många av kyrkobyggnaderna gi
vits ett vidare begrepp med ordalydelser som ”ett rik
haltigt äldre byggnadsbestånd invid kyrkan”, ”intres
santa kyrkomiljöer” eller ”kyrkby med fattighus och 
skola”. I beskrivningarna av norrlandslänen dyker be
greppet ”kyrka och kyrkstad” upp. Ibland har man 
också uppfattat kyrkan med omkringliggande område 
som socknens centralort och kallat en betydelsebäran
de kyrkomiljö för ” sockencentrum ”.

Om man räknar ihop alla dessa olika formuleringar 
skulle man grovt räknat kunna hävda att 180 stycken

1 Den 1 juli 1987 kom en ny lag, Naturresurslagen, genom vilken 
statsmakterna bl.a. vill förbättra omsorgen om våra kulturmiljöer. 
Som en följd av detta har Riksantikvarieämbetet tillsammans med 
länsstyrelser och länsmuseer klassat ungefär 1700 områden i Sverige 
som riksintresse. En utgångspunkt för urvalet har varit att område
na skall representera hela landets 10 000-åriga historia från stenål
der till nutid.
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av de ungefär 1700 riksintressena är någon form av 
sockencentrum. Dessa är antingen klassade som ett 
eget riksintresse, eller ingår som ett del av ett sådant. 
Beräkningen är gjord på mycket osäkra grunder efter
som kulturmiljövården inte definierat vad ett socken
centrum står för. Gotlands län är t.ex. inte med i den 
här beräkningen. Öns alla kyrkomiljöer har nämligen 
klumpats ihop under ett enda riksintresse.

Att undersöka hur kyrkplatsen fungerade som sock
nens centrum är av intresse också för historieforskning
en. Under 1980-talet började historiker alltmer studera 
landsbygdens utveckling före 1800-talets industrialise
ring. Föreställningen om ett äldre tämligen stillaståen
de bondesamhälle har därigenom luckrats upp och i 
stället söker man ur olika infallsvinklar påvisa dynami
ken i landsbygdens utveckling. Att undersöka det loka
la beslutsorganets, dvs. sockenstämmans verksamhet 
har bl. a. visat sig ge mycket nytt stoff till agrarsam
hällets historia. Däremot har mig veterligen ingen tagit 
ett samlat grepp på de såväl informella som formella 
administrativa styrsystemen på sockennivå, som i fy
sisk mening ofta var samlade kring kyrkan. Det beror 
delvis på att socknarna inte var lika hårt reglerade av 
statsmakten som t.ex. städerna, vilka styrdes av omfat
tande privilegier och förordningar och att det därför är 
svårt att uttala sig om hur socknarna formellt organise
rades och förvaltades.

Det kan synas förmätet att kalla kyrkan och de fåta
liga husen i dess närhet för en centrumbildning. Tro
ligen är det just denna småskalighet som har bidragit 
till att den förbisetts av annan ”centrumforskning”; 
forskning om städer och tätorter är en väl etablerad in
riktning inom olika discipliner. Egentligen borde det 
vara tvärtom, eftersom kyrkplatsen var de flesta män
niskors centralort långt in i våra dagar. Det var från 
denna plats de styrdes och det var hit de sökte sig för att 
få del av den sockenkommunala servicen. Det är värt 
att påminna om att år 1850 så mycket som 90% av be
folkningen bodde på landet. Ar 1910 var siffran lägre 
men fortfarande så hög som 70%.

Socknarnas utveckling

När och hur socknarna en gång bildades är forskarna 
inte överens om. I princip skiljer man dock mellan fyra 
olika sätt för grundläggningen som har att göra med 
vem som byggde kyrkan. Antingen initierades kyrko
byggnaderna av kungen, av stiftet, av en storman eller 
av bönderna själva. Det område där de människor bod
de som skulle betala tiondet till en viss kyrka och en viss 
präst kom sedan att konstituera en socken.2 Kyrkan till
sammans med prästgården kom på så sätt att utgöra 
grundvalen inte bara för socknarnas bildande utan ock
så för den fortsatta utvecklingen av sockenlivet. Kyrka 
och prästgård var de två institutioner som sockenborna 
samlades kring och hade ett gemensamt ansvar för.

Samhället förändrades, befolkningen ökade och nya 
eller utvidgade verksamheter i församlingen krävde fle
ra sockenfunktionärer och ytterligare lokaler. Ofta or
ganiserade man och byggde upp dessa i den miljön som 
redan fungerade som socknens centrum, området kring 
kyrkan. Reformationens införande på 1500-talet, då 
den kyrkliga makten införlivades i statsmakten, utgjor
de inget brott i den här processen. På sockennivå blev 
det kanske ännu tydligare än i det övriga samhället att 
det inte fanns någon klar uppdelning mellan det kyrk
liga och världsliga. Kyrkoherden förkroppsligade den
na symbios i sin dubbla egenskap av socknens andlige 
och världslige ledare. Han var både förkunnare av re
ligionen och ordförande i sockenstämman.

Utvecklingen av sockenorganisationen bör efter äld
re medeltid ha varit relativt snarlik över hela landet, ef
tersom en hel del av socknens verksamheter initierades 
upppifrån. Kungliga förordningar om att inrätta fat
tigstugor eller att bygga fler skolhus är exempel på det
ta. Den likriktare som vägde tyngst var dock kyrkola
gen av år 1686, som reglerade mycket av socknarnas 
verksamhet. Utgivandet av denna lag var ett sätt för

2 Se t.ex. Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Studier till Det me
deltida Sverige 5. RAÄ (Stockholm 1991), s. 16 f.
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Den gamla skolplanschen berättar för eleverna om alla de sysslor som skapen, har konstnären målat kyrkbyn i fjärran. Foto Peter Sege-
måste göras under sommarhalvåret på en bondgård. För att påminna mark, Nordiska museet, 
om att gården även ingick i ett större sammanhang, i sockengemen-

kungamakten - läs Karl XI - att samla alla trådar i sin 
hand. Innan dess hade starka biskopar kunnat prägla 
utvecklingen i sina respektive stift, vilket gav eko ner på 
sockennivå. Det är dock värt att observera att socknar
na även efter 1686 hade - eller uppenbarligen tog sig - 
friheten att bestämma när och hur de ville införa de 
”nymodigheter” som kyrkolagen föreskrev. Brist på 
medel var den vanligaste orsaken till fördröjningar. 
Fanns det t.ex. en adelsman eller brukspatron i socknen 
som kunde släppa till pengar för ett sockenkommunalt 
ändamål tog sockenborna tacksamt emot detta, men 
om bönderna måste ta ur egen ficka drog det ut på tiden 
innan lagens påbud verkställdes. Detta förde med sig 
att man visserligen kan säga att Sveriges socknar ge
nomgick en likartad utveckling men att detta skedde 
vid olika tidpunkter.

Om det finns kvar ett äldre byggnadsbestånd runt 
kyrkan idag, minner det ofta om 1800-talets lands
bygdsutveckling. Många sociala reformer skulle ge
nomföras, varvid t.ex. fattigvården byggdes ut, kvali
tén på barnundervisning höjdes och hälsovården för
bättrades, vilket kanske resulterade i en fattigstuga, ett 
skolhus och en tjänstebostad för barnmorskan. Men 
även reformer av näringspolitiskt slag förändrade 
socknens centrum. Framför allt bör enskiftet i början 
på 1800-talet, då många fastigheter fick lov att flytta ut 
ur byarna, ha fått den effekten på kyrkbyn att dess roll 
som sockencentrum förtydligades. Husgyttret i byn 
försvann till en del och socknens gemensamma byggna
der - både gamla och nya - blev alltmer framträdande. 
Så var det förvisso inte på alla håll. I Skåne fyllde de 
mindre bemedlade husmännen upp de tomma utrym-
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mena med sina gathus - de utrymmen som utflyttade 
gårdar lämnat efter sig - varvid förtätningen blev ännu 
större än före skiftesreformerna.

Vilka byggnader konstituerar ett 
sockencentrumf

Ett av syftena med den här undersökning är att den 
skall kunna användas i det praktiska kulturmiljöarbe
tet. Därför skall här tecknas en idealbild av ett fram
växande sockencentrum, där alla de komponenter som 
ett fullvärdigt sockencentrum bör innehålla är med. På 
så sätt kan den som är intresserad av sockencentrum 
lägga till de pusselbitar som fattas i hans eller hennes 
speciella miljöer. De kvarvarande lämningarna fram
står då förhoppningsvis som delar i en helhet istället för 
separata enheter. Ett fullt utbyggt sockencentrum skall 
innehålla följande anläggningar: kyrka, prästgård, 
sockenstuga, klockargård, fattigstuga, skolhus, tionde
bod, sockenmagasin och kyrkstallar. Varför just dessa 
institutioner konstituerar ett sockencentrum beror på 
att de ingår i socknens allmänna byggnader. Det var i 
stort sett sockenmännen själva som initierade dem, 
byggde dem, vårdade dem och kontrollerade deras 
verksamheter. Om nu inte alltid kyrka och prästgård 
var byggda av menigheten, så ingick de i den fortsatta 
hanteringen i socknens allmänna hus. Det perfekta 
sockencentrum, där alla de ovannämnda byggnader 
som en gång hade sockenkommunala funktioner står 
kvar, existerar förmodligen inte. Många socknar var 
små och ansåg sig kanske inte ha råd att bygga ett hus 
till varje funktion. Men som en modell bör den här me
toden fungera. Varje institution får sin levnadshistoria 
skriven; när verksamheten kom igång, var den lokalise
rades och hur den fungerade. Deras inbördes beroende 
kommer också lättare i dagen om de först beskrivs som 
enskildheter.

Kulturmiljövården har behov av att kunna definiera 
begreppet sockencentrum, varför åtminstone kyrka, 
prästgård och ytterligare en av de sockenkommunala 
byggnaderna bör vara bibehållna för att vi skall kunna 
tala om ett sockencentrum.

En centrumbildning har en tendens att förtätas ytter
ligare. Nästa steg i undersökningen blir därför att dis
kutera vilka andra verksamheter än de ovan definiera
de som sockencentrumet drog till sig. Vilken attrak
tionskraft utövade kyrkplatsen på sådana företag som 
hade andra huvudmän än socknen t.ex. gästgivargår
dar, militära och civila boställen, tingshus, marknads
platser, järnvägsstationer, handelsbodar, post och 
bank?

Regionala skillnader och socken
centrumets dragningskraft

Trots att man kan tänka sig en någorlunda enhetlig ut
veckling av Sveriges sockencentrum, finns det natur
ligtvis många lokala och regionala skillnader. Det är 
nästan omöjligt att utan en noggrann undersökning av 
ganska många sockencentrum säga någonting om vad 
som är typiskt för olika landsändar. Det finns uppåt 
2 600 socknar i Sverige. Alla har naturligtvis inte kul
turhistoriskt intressanta sockencentrum, men många 
fler skulle behöva studeras, än de som här undersökts, 
med avseende på deras utveckling, karaktär och bygg
nadsbestånd för att någon sorts typindelning skall vara 
möjlig.

Kan man av riksintresseregistret få fram vilka län 
som anses ha flest kulturhistoriskt värdefulla socken
centrum? Även en sådan räkning är vansklig, eftersom 
länen i sina beskrivningar ofta lyft fram det som varit 
och är typiskt för deras regioner, varvid intressanta 
sockencentrum kanske aldrig kommit med i förteck
ningen. Ändock skall här göras ett försök att utifrån
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frekvensen diskutera om socknarna har utvecklats oli
ka beroende på var någonstans i landet de ligger.

Det högsta frekvensen står Kronobergs län för, där 
29% av riksintressena är sockencentrum eller innehål
ler ett sådant. Jönköpings län har den näst högsta siff
ran med 22%. Även Södermanlands och Skaraborgs 
län har ett ganska stort antal sockencentrum med sina 
vardera 20%. Därnäst kommer Östergötland med 
18% och Uppsala län och Malmöhus län med 17%. 
Norrlandslänen ligger lägre med Jämtlands och Väster
bottens län som högst med 15% respektive 14%.

Så tillvida verkar spridningen av sockencentrum ge 
en riktig bild, om man betänker att syd- och mellansve- 
rige bör ha större chanser än norra Sverige att ha välbe- 
varade kyrkomiljöer, eftersom antalet socknar där är 
många fler.

Men bevarandegraden beror naturligvis också på vil
ka förändringar socknen genomgått. Utvecklade den 
sig från sockencentrum till tätort är kanske den ur- 
prungliga miljön förstörd. Eva Vikström har i artikeln 
Sockenkyrkor och tätortsbildning i övre Norrland ana
lyserat sockencentrumets dragningskraft och menar att 
kyrkplatserna i övre Norrland drog till sig mycket fler 
aktiviteter än kyrkplatserna i södra Sverige. Till och 
med när järnvägen kom placerades stationshuset ofta i 
det gamla centrumet. Det finns ”ett samband mellan 
sockenbildning, sockenkyrkor och tätortsbildning, 
mellan kyrkliga institutionen på landsbygden och tät
orter”. Hon menar att detta har att göra med att sock
enbildningen var sen i övre Norrland i förhållande till 
övriga Sverige och att statsmakterna kan ha ansett det 
fördelaktigt att ”ha starka centralorter i rikets norra 
periferi”. Hon ställer övre Norrland och Sverige söder 
därom mot varandra och tecknar med hjälp av Väster
götland en landskapsbild, som många av oss känner 
igen:

”Det medeltida kulturlandskapet och 1800-talets 
nya bebyggelsemönster är två historiska skikt som inte 
möts i detta landskap. 1100-talskyrkornas landskap 
tillhör en annan tid och en annan värld än stationssam

hällena vid Västra stambanan och industrierna i Tibro 
och Tidaholm. Det finmaskiga nätet av kyrkbyar kon
trasterar mot det glesare nätet av tätorter."3

Här framstår sockencentrumet som ett idyllisk re
likt, där det sena 1800-talets och 1900-talets nymodig
heter inte har hamnat i kyrkbyn utan någon annanstans 
i socknen, något som är synligt i syd- och mellansverige. 
Kyrkplatsens byggnadsbestånd fixerades vid en viss 
tidpunkt medan socknens nya centrum växte upp och 
växte ut runt stationshuset.

Det finns en historisk parallell till järnvägsdragandet 
i Sverige på 1800-talet, vilken är värd att fundera över 
och som också har betydelse för landskapsbilden. Även 
på 1600-talet beslöts att ett kommunikationsnät skulle 
läggas över landet i form av gästgivargårdar, vilka skul
le inrättas med vissa bestämda kilometertal mellan sig. I 
ett glest befolkat samhälle som Sverige på 1600-talet 
borde det ha varit mest praktiskt att lägga olika funk
tioner på samma ställe t. ex. i kyrkbyn som så att säga 
redan var på på plats. I ett svenskt landskap, Uppland, 
är det fortfarande uppenbart att man inte valde kyrk
byn för att etablera en värdshusrörelse, ty de gamla 
gästgivargårdar som finns kvar ligger i någon helt an
nan by i socknen. Kan det ha berott på en medveten 
politik från statsmaktens sida att undvika närheten till 
kyrkan? Att den kyrkliga makten inte ville ha någon 
krog alldeles nära en sockenkyrka framstår klart, när 
man läser stiftsstyrelsens i Uppsala protokoll från 
1600- och 1700-talen.4

Krog och gästgivargård är inte riktigt samma sak, 
men gästgivargården hade dock inslag av krog och man 
kan tänka sig att det fanns en övergripande tanke på 
1650-talet, när den egentliga gästgivarordningen kom, 
att - så långt det lät sig göras - anlägga gästgiveriet med 
sin bullriga verksamhet en bit bort från kyrkomiljön.

3 Eva Vikström, "Sockenkyrkor och tätortsbildning i övre Norr
land". Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 22.

4 Se t.ex. Svenska synodalakter efter 1500-talets ingång. Synodalak
ter från Uppsala ärkestift 1526-1800. Ed. Herman Lundström 
(Uppsala 1908).

11



Egentligen var miljöaspekterna samma då som när 
järnvägen kom och dess gästgiverier - stationshusen - 
skulle uppföras. Som parentes kan nämnas att motsätt
ningen mellan kyrka och gästgiveri uttrycks även in på 
1800-talet. Biskopen i Växjö, Esaias Tegnér, formule
rar det på följande sätt när en ny kyrka skall byggas på 
annan plats i Lenhovda kyrkby i Småland: den får inte 
ligga ”alltför närbelägen till Lenhofda Gestgifvaregård 
der öppen krog hölls och flere oordentligheter, i synner
het på söndagseftermiddagarna lära äga rum”5.

I Uppland fick således kyrkplatsen som centrumbild
ning en viss konkurrens från den byn där gästgivargår
den låg, ty förutom att fungera som krog och övernatt- 
ningsställe användes gästgiverierna ofta som tingshus, 
för uppbördsmöten och för olika typer av samman
komster.

I landskap som Dalarna, Hälsingland och Skåne, där 
byarna var stora och människorna många, kan man 
tänka sig att byarna hade egna verksamheter som var 
av samma slag som de som låg runt kyrkan, t. ex. skola 
och sockenmagasin. Att inrätta skola var i och för sig 
inte något enbart förbehållet kyrkbyn. Samma sak gäl
ler för sockenmagasinen som, åtminstone i Dalarna och 
Hälsingland, även fanns ute i byarna. De borde då hell
re kallas bymagasin än sockenmagasin.

Kanske är det en av förklaringarna till att ett av Små
lands kännetecken är dess välbevarade sockencentrum. 
Byarna var små, och torpen många, varför den samhäl
leliga servicen inte splittrades utan i hög grad samlades i 
kyrkbyn. Att undersöka var järnvägsstationer och gäst
givargårdar anlades i förhållande till sockenkyrkornas 
lägen är en forskninguppgift i sig. Här kommer frågan 
att få svar bara i några enskilda fall eftersom det i slutet 
av den här undersökningen redogörs för några välbe
varade sockencentrum ute i landet. I det sammanhang
et diskuteras också var andra offentliga byggnader lig
ger i förhållande till kyrkplatsen och vad senare tider 
ansåg att sådan kommunal service som handelsbod, 
post eller bank skulle ligga.

12

De sockenkommunala byggnader
na, deras funktioner och människor

Kyrkan
Kyrkobyggnaden med kyrkbacke/vall och kyrkogård 
med mur är den självklara mittpunkten i ett socken
centrum. Här skall dock inte ordas så mycket om kyr
kans roll, eftersom mycken forskning redan ägnats kyr
kobyggnadernas utseende och funktioner. Som bekant 
spelade kyrkorna inte bara en religiös roll utan funge
rade också som profan samlingsplats för sockenborna. 
I orostider kunde kyrkan tjäna som försvarsverk och i 
fredstider som samlingslokal för socknens invånare, 
där gemensamma spörsmål kunde diskuteras. Det 
fanns dock alltifrån kyrkornas byggande en föreställ
ning om - under olika perioder mer eller mindre starkt 
uttalad - att kyrkan skulle vara förbehållen Guds ord 
och inte menighetens eller överhetens. Platsen utanför 
kyrkporten, kyrkbacken eller kyrkvallen, var därför en 
lämpligare plats att dryfta världsliga angelägenheter 
på, men av praktiska skäl använde man ibland ändå 
kyrkan.

Det är nog svårt för dagens människor att förstå hur 
fixerat sockenlivet var kring kyrkan. Gudstjänsten om 
söndagarna var socknens livsnerv och närvaroplikten 
var påbjuden i kyrkolagen. Det fanns en företeelse som 
kallades sockenbandet, vilket innebar att församlings- 
borna inte fick bevista gudstjänsten i någon annan kyr
ka än sin egen, trots att grannsocknens kyrka kanske 
låg närmare till. De fick inte heller använda andra präs
ter än den egna församlingens vid kyrkliga förrättning
ar. Dessa förbud upphävdes först med konventikelpla- 
katet 1858, trots att en viss uppluckring skett redan 
tidigare. De obligatoriska gudstjänstbesöken varje sön
dag måste ha inneburit att i princip alla församlingsbor, 
ung som gammal, fattig som rik, träffades en gång i 
veckan på kyrkbacken och i kyrkan. Det är nästan

5 Marian Ullén, Lenhovda och Herråkra kyrkor. Uppvidinge härad, 
Småland, Band V 1:2, Volym 171, Sveriges kyrkor (Stockholm 1977) 
s. 29.



Bengt Nordenbergs kända målning från 1858, ”Nattvardsgång i en 
landskyrka”. Foto Statens konstmuseer.

omöjligt att tänka sig en sammankomst idag som under 
ett och samma tak samlar alla sorters människor från 
ett så stort område som en socken utgjorde. Denna 
företeelse måste ha framhävt kyrkplatsen som sock
nens centrum på ett alldeles särskilt sätt.

Tack vare att alla församlingsbor från socknens olika 
hörn mötte upp på kyrkplatsen blev det naturligt att 
mycket av socknarnas administrativa, politiska och

ekonomiska liv också strålade ut därifrån. Sammanträ- 
desarenorna må sedan ha växlat mellan kyrka, kyrk
backe och så småningom också sockenstuga.

Prästgården
Kyrkoherdeboställets historia
Byggandet av kyrka och inrättandet av ett prästboställe 
med hus och ägor är intimt förknippade med varandra.
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Biskopen hade inte rätt att inviga en kyrka om den inte 
var försedd med ett prästboställe. Upplandslagen från 
1296 lyder: ”Nu är kyrka börjad med grundval och lyk
tad upptill med huv; då skall kyrka hava bol, som präs
ten skall bo på”. Prästen skulle således bo och bruka 
prästgården. Enligt de medeltida landskapslagarna 
skulle den jord som var avsatt till prästens underhåll 
vara av en viss storlek som var avhängig av det kyrkliga 
upptagningsområdet. En hundarekyrka, som betjäna
de ett helt härad, hade rätt att avsätta ett markland jord 
till prästen, medan prästen som tjänade i den mindre 
tolftkyrkan bara satt på ett halvt markland jord. Här 
har vi troligen början till att det fanns - enligt prästens 
sätt att se - mer eller mindre inkomstbringande sock
nar, både feta och magra pastorat. Prästbostället kunde 
också tillökas genom gåva eller testamente. I en del pas
torat som bildats efter reformationen har prästboställe 
anslagits av kronan.

Det finns inte många spår kvar efter medeltida präst
gårdar i Sverige utan, som redan framgått, får vi gå till 
landskapslagarna för att skapa oss en föreställning om 
deras uppkomst och utseende. Förmodligen var det 
från början ingen större skillnad - i alla fall inte vid 
blotta åsynen - mellan en prästgård och en större bond
gård. Många hus, alla med olika funktioner, utgjorde 
gården och byggnadsskicket rättade sig efter den lokala 
traditionen. Prästgården hade dock i många avseende 
en unik ställning, som skiljde den från bondens gård. 
En olikhet var dess skattenatur eller rättare sagt dess 
avsaknad av en sådan. Den jord som lagts till prästgår
den var nämligen fri från skatt till kungen. Prästgården 
ingick dock i byalaget och skulle följa dess bestämmel
ser. En annan skillnad var att prästen fick hjälp av bön
derna att underhålla delar av sin gård. Hur många hus 
som sockenmännen skulle vidmakthålla varierade mel
lan landskapen. Upplandslagen räknade upp sju laga 
hus: stuga, stekarhus, lada, sädeslada, visthus, sovstu
ga och fähus. Yngre västgötalagen och smålandslagen 
nämner bara fyra hus: stuga, härbärge, nöthus och la
da. I de gamla danska landskapen hade däremot ingen

byggnadsskyldighet stadgats för sockenborna. Med 
vidmakthålla menas, att sockenborna skulle sköta me
ra omfattande reparationer på de laga husen. Smärre 
förbättringar fick prästen klara själv.

Uppräkningen i landskapslagarna av de olika husty
perna bekräftar att varje hus hade sin alldeles speciella 
funktion. Med stuga menas det hus som så småningom 
skulle förvandlas till huvudbyggnad (sätesbyggning) 
och som troligen var det enda som var uppvärmt. Be
teckningarna sovstuga och härbärge avslöjar att man 
hade fler än ett hus som fungerade som sovrum. Präst
gårdarna hade större behov än vanliga bondgårdar av 
sådana, eftersom prästgårdarna redan från början fun
gerade som övernattningsställen först för biskopen och 
hans följe och så småningom också för andra stånds
personer. Förnämare ståndspersoner kunde uppleva de 
vanliga gästgivargårdarna som alltför simpla, varför de 
hellre sökte sig till traktens prästgård.

De i landskapslagarna uppräknade husen var dock 
bara en bråkdel av de byggnader som en prästgård be
stod av. Mellan ett tjugo- och ett trettiotal hus brukar 
man räkna med. Detta vet vi därför att det från och med 
1500-talet finns protokoll från av- och tillträdessyner 
bevarade. I mellersta och norra Sverige tycks byggna
derna ha varit ordnade på så sätt att mangården bildade 
en fyrkant, fägården en annan. Prästens bostadshus 
skilde sig inte särskilt mycket från de övriga husen utan 
var bara ett i raden av hus som var sammanfogade med 
varandra runt en gårdsplan. Bostadshuset var i regel en 
parstuga av den enkla typ som samtidigt förekom på de 
större bondgårdarna. Troligen satt de båda fyrkanter
na från början ihop, men från och med 1600-talet fram
träder mangård och fägård alltmer som två separata en
heter. Fägården kallades då inte längre fägård utan la
dugård, vilket visar att den genom sitt nya läge hade fått 
en högre status.

Att prästerna började placera sina ladugårdar med 
dess djur och lukter lite längre bort från boningshusen 
hade sitt höga föredöme i adelns gårdar. Denna ord
ning kom att bestå i mellansverige även framgent, var
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för vi även på dagens prästgårdar kan se spår av ett så
dant byggnadssätt. Den omständigheten att mangårds- 
komplexet separerades från ladugårdskomplexet visar 
att prästgårdarna fjärmade sig från böndernas bostä
der och sökte efter ideal hos en klass/ett stånd ovanför 
dem själva. Detta sökande skulle fortsätta. Prästgår
darnas byggnadshistoria skulle nämligen kunna sam
manfattas i en sådan strävan, dvs. att söka efterlikna 
någonting förnämare. Fägårdens upphöjelse till ladu
gård har redan nämnts. Prästens bostadshus genom
gick en liknande utveckling i och med att det fick en 
alltmer framträdande plats i mangården. Den enkla 
parstugan förlängdes ofta till en så kallad utbyggd par
stuga som hade sin förebild i den normalritning av år 
1667 som föreskrevs för ryttmästar- och kaptensbo- 
ställen. Under 1700-talet steg prästgårdarna ytterligare 
i graderna. Under senare delen av 1700-talet hade näm
ligen många nyuppförda prästgårdar 1730-års bygg
nadsritningar för överstar, överstelöjtnanter och majo
rer som förlaga. Detta innebar att den sexdelade planen 
alltmer började komma i bruk. Invändigt var husen 
uppdelade på en sätesstuga, två kamrar, kök och för
stuga.

Manbyggnaden fick således en alltmer framskjuten 
plats, vilket så småningom fick till följd att avståndet 
ökade mellan den och det egentliga gårdskomplexet. I 
en del fall placerades bostadshuset i ensamt majestät en 
bit bort från de andra byggnaderna och utmärktes 
ibland på så sätt att en trädgård anlades runtomkring. 
Denna hade nu inte längre bara en uttalad nyttoaspekt 
utan också ett estetiskt värde och en statusfunktion. 
Ibland är nog park ett bättre uttryck för den trädgård 
som formgavs. Att plantera en allé upp till huvudbygg
naden var heller inte ovanligt. Den gamla huvudbygg
naden ”degraderades” kanske till en flygel medan präs
terna lät skapa den andra flygeln genom att minska 
gårdshusens antal och få dem under samma tak till en 
enda byggnad.

De här åtgärderna som innebar att prästgårdarna 
blev alltmer lika små herrgårdar vidtogs generellt i slu

tet på 1700-talet och början på 1800-talet. De rika pas
toratens kyrkoherdeboställen gick ofta i spetsen för 
omvandlingen, de mindre följde så småningom efter 
och till sist kanske även komministerboställena fick en 
anstrykning av högre stånd.

Utveckling kan sättas i samband med kyrkoherdar
nas växande status under slutet av 1700-talet. I ett allt 
mer komplicerat samhälle fick kyrkoherden som sock
enstämmans ordförande en ökad arbetsbörda, vilket 
medförde att hans betydelse som sockenadministratör 
och sockenpolitiker växte. Detta ville han manifestera i 
utformningen av sitt boställe.

Trots en likartad utveckling var naturligtvis varia
tionsrikedomen stor bland rikets prästgårdar. Rika 
socknar hade mer medel att bygga stort än fattiga. 
Socknarnas naturgeografiska förutsättningar hade 
också betydelse för prästgårdarnas utseende. I skogs- 
fattiga församlingar snålades det på virke, varvid präst
gårdarnas utformning kunde bli torftigare än i skogs
bygderna.

Även andra byggnader förändrades under århundra
dets lopp. Vid många prästgårdar fick drängstugan un
der 1700-talet större omfång och fler rum. Även detta 
kan sättas i samband med kyrkoherdens växande ar
betsbörda i sockenpolitiken, ty för att hinna sköta går
den behövde han anställa mer folk. Det kan också ses 
som ett uttryck för att han mer än tidigare månade om 
sitt lantbruk. Det är ju under upplysningstiden som 
prästerna tillsammans med andra ståndspersoner 
framträder som föregångsmän på jordbrukets område. 
Han dikade t.ex. ut sin åkrar för att visa sina försam
lingsbor nyttan av denna åtgärd. Av samma orsak od
lade han den nya rotfrukten, potatisen. Till detta ford
rades drängar, vilket fick till följd att drängstugan 
byggdes ut.

Ar 1910 fick den här ”positiva” utvecklingen ett 
brått slut i och med att den ecklesiastika boställsord- 
ningen trädde i kraft. Prästen skulle från och med nu 
erhålla sin lön i reda pengar och prästgården skulle be
stå av endast en gårdstomt med ett bostadshus och någ-

15



Uppslaget visar två bilder av Hökhuvuds prästgård i Uppland. Från 
att ofta ha utgjort en sluten fyrlängad gård öppnades prästgårdarna 
upp runt sekelskiftet 1800. Förebilden var adelns herrgårdar. För att 
åstadkomma en mer ståndsmässig miljö grupperades de gamla bygg
naderna som flyglar till den nybyggda manbyggnaden. ”Uppgrade-

ringen” av kyrkoherdeboställena kan sättas i samband med den roll 
som kyrkoherdarna spelade som sockenpolitiker och sockenadmini
stratörer under 1700-talet. De växte i makt och myndighet och ville 
visa detta i utformningen av sina prästgårdar.

ra ekonomibyggnader för boendets behov. Av resten - 
jordbruksmarken och ekonomibyggnaderna-bildades 
en arrendegård, ett s.k. löneboställe. Därför ser man 
idag ofta två bostadshus på prästgårdarna. Detta inne
bar slutet på det mer än sexhundraåriga systemet med 
prästen som jordbrukare och med prästlönen in natura.

Prästgården - dåtidens kommunalhus 
Kyrkoherdebostället fungerade alltifrån dess inrättan
de som dåtidens ”kommunalhus” dit sockenborna 
kom för att ombesörja olika angelägenheter. Det var 
handlingar som skulle ses över och godkännas av kyr
koherden; intyg som skulle utfärdas eller betyg som

skulle bekräftas. Prästgården kunde även fungera som 
socialbyrå där församlingsborna kunde få hjälp av kyr
koherden. Varje år förvandlades prästgården under 
några hektiska dagar till ett uppbördsverk i miniatyr. 
Församlingsborna kom från alla delar av socknen med 
sina naturaprodukter för att löna pastorn för hans ar
bete i församlingen. ”Skattebetalarna” blev vid över
lämnandet av sina gåvor rikligt trakterade med både 
mat och dryck av prästfamiljen. Prästfrun hade en 
nyckelroll i socknen. Hon anlitades gärna som gudmor, 
klädde brudarna i prästgården före vigseln i kyrkan och 
rådfrågades ofta vid krämpor och sjukdomsfall. Ibland 
inrättades ett litet sockenapotek i prästgården och det
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var inte ovanligt att prästbarnen vaccinerades först av 
alla barnen i socknen för att visa det ofarliga i metoden.

Vi har redan nämnt att vissa hus i prästgården ålåg 
sockenborna att sköta. Det innebar att prästgården inte 
bara betraktades som tjänstebostad för prästen och 
hans hushåll utan också som en resurs för sockenborna, 
som kunde utnyttja dess naturtillgångar. Vi betalar i 
dag skatt och får tillbaka den genom kommunal service 
i form av vägunderhåll, skolbygge osv. I äldre tid var 
varje hemman skyldigt att mer direkt ansvara för dessa 
saker; så skötte bönderna t.ex. en åt sig utmätt del av 
sockenvägarna eller bidrog med egen skog till skolbyg
get eller fattighuset. Kunde de inte bidraga med vare sig

råvaror eller pengar fick de ställa sina egna kroppskraf
ter till förfogande och göra dagsverke. Men var präst- 
gårdsfastigheten av den karaktären att den innehöll 
skog kunde sockenborna istället använda virket från 
denna, när socknens kommunala hus skulle byggas el
ler repareras.

Sockenstugan
I Nordisk familjebok från 1917 definieras sockenstuga 
på följande sätt: ”Sockenstuga kallas den byggnad vid 
kyrkan som är avsedd att fylla sockenmenighetens be
hov av samlingsrum för allmänna sammankomster och 
för överläggningar om sockenkommunala spörsmål.”
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De två tavlorna på uppslaget har samma motiv: Sockenbor som läm
nar över sitt tionde till prästen. Som synes är det den skatt till kyrko
herden som bestod av kvick- eller avelstionden, smörtionden och 
tionden av jakt eller fiske som det här är frågan om. Konstnärerna 
närmar sig motivet från olika håll. I Bengt Nordenbergs nationalro- 
mantiska tolkning präglas mötet mellan själasör jare och församlings

bo av samförstånd och harmoni. Kyrkoherden sitter och språkar med 
sin pastorsadjunkt, medan ett till synes välmående bondepar kom
mer in i salen för att överlämna sitt smörtionde. Möjligtvis är mannen 
till höger inte nöjd med att lämna ifrån sig det villebråd han just ned
lagt. Foto Statens konstmuseer.

Sockenstugor tycks ha varit relativt vanliga redan på 
1600-talet, ty 1650-års prästprivilegier stadgade att 
prästerskapet skulle ha makt att hålla sockenstämmor i 
sina sockenstugor och sakristior. Som synes ger förord
ningen också den upplysningen, att församlingsborna 
även kunde samlas i kyrkan, där sakristian fick utgöra 
lokalen. Alternativa mötesplatser var kyrkvallen, kyr
kans kor och prästgården. Den allra bästa samlings
platsen var dock sockenstugan, varför de flesta försam
lingar strävade efter att få till stånd en sådan. Det an
sågs nämligen inte alltid passande att använda kyrkan 
som möteslokal eftersom de ofta livliga mötena upp

fattades såsom störande. Dessutom var kyrkan oupp
värmd och en mindre byggnad som en sockenstuga var 
både billig och lätt att värma upp. Prästerna såg heller 
inte gärna att sockenstämmorna hölls i prästgården.

I de lagar och förordningar som följer under 1700- 
och 1800-talen är sockenstugor ett begrepp. 11723 års 
prästprivilegier skulle kyrkoherdarna hålla socken 
stämmor ”uti sina sockenstugor eller vanliga ställen”. 
Samma privilegier stadgade att ”kyrkoherden med 
några av de förnämsta uti församlingen och kyrkans 
sexmän må uti sockenstugan sammanträda” för att lö
sa mindre disciplinmål. Sockenstugan skulle vara ett
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Tavlans konstnär tycks inte ha mycket till övers för präster. Som en domare sitter kyrkoherden bakom sitt 
bord och synar de varor som församlingsborna underdånigt bär fram och som de hoppas skall finna nåd 
för hans blickar. Det fanns dock vissa glädjeämnen med tiondemötena, ty prästfamiljen skulle bjuda ”skat
tebetalarna” på mat och dryck. Som synes låter mannen till höger på bilden supen väl smaka. Oljemål
ningen är signerad F. A-n 1856. Foto Nordiska museet.

priviligierat rum och om sockenprästen där led någon 
”smälek och våldsamhet” skulle gärningsmannen 
straffas.

Byggningabalken i 1734 års lag ger under rubriken 
”Huru äimänne hus skola byggas” några exempel på 
vilka offentliga byggnader socknen skulle uppföra och 
underhålla, varvid förutom kyrkan, kyrkogårdsmuren 
och klockstapeln, också sockenstuga och fattigstuga 
räknas upp. 1817 års Förordning om sockenstämmor 
och kyrkoråd gav direkt bestämmelse om att ”stäm
man sammanträder i socknestugan som varje socken 
åligger att bygga och underhålla”.

För att sockenstugan skulle fungera som sammanträ
deslokal innehöll den ett större rum, troligen med ett 
stort bord längs fram, där kyrkoherden tronade som 
sockenstämmans ordförande, kanske omgiven av nå
gon sockenfunktionär och ett par av de förnämsta i 
socknen.

Det vore fel att tro att sockenstugan bara hade ett 
användningsområde, för sammankomster. Att uppföra 
ett hus var ett dyrt och komplicerat företag och efter
som sammanträdestillfällena inte inträffade alltför of
ta, byggde man så att huset även kunde användas till 
annan verksamhet. Förutom samlingslokal inrymde
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Lena församlings sockenstuga i Uppland. Kyrkan och kyrkogårds
muren skymtar bakom träden. I likhet med de flesta andra sockenstu
gor har Lena sockenstuga haft många olika funktioner. Den var ur
sprungligen uppdelad i två avdelningar, där den ena delen bestod av

ett stort rum för sammanträden och den andra innehöll ett rum och 
kök och fungerade som socknens fattigstuga. Huset byggnadsmin- 
nesförklarades 1975.

sockenstugan därför också eldstad och en eller två 
kamrar. Det var vanligt att huset fungerade som kom
binerad sockenstuga och klockarbostad eller som fat
tigstuga. I det senare fallet kan man föreställa sig hur 
hjonen fick maka på sig när sammanträdena ägde rum. 
Stora rummet användes för övrigt också gärna som 
skollokal.

Men det som här skall framhävas är sockenstugan 
som platsen för socknens politiska kultur och hur den
na blev allt livaktigare ju längre decennierna framskred 
- framförallt från slutet av 1700-talet och framåt. Här 
har redan talats om kyrkoherdens förändrade roll i 
riktning mot att i allt större utsträckning behöva funge
ra som sockenadminstratör. I takt med att samhället 
blev alltmer komplicerat ökade antalet frågor som lo
kalsamhället måste ta ställning till. Här följer ett ax
plock på allt som från och med 1700-talet kunde stå på 
sockenstämmans dagordning : frågor om kyrkomed-

lens användande, socknens gemensamma byggnader, 
folkundervisningen, fattigvården, granskningen av 
kyrko-, fattigvårds- och sockenmagasinräkenskaper, 
anställandet av sockenhantverkare, allmän hälsovård, 
t.ex. koppympningens befrämjande och barnmorskors 
anställande, inrättandet av sockenbibliotek, brand- 
stodsföreningar, överenskommelser om väghållning, 
t.ex. snöplogning och brobyggnation.

Reglerna för stämmans verksamhet var oklara, vil
ket blev mer besvärligt ju fler funktioner stämman åtog 
sig. 11817 års Förordning om sockenstämmor och kyr
koråd specifierades stämmans arbetsuppgifter. Av ar- 
betsmässiga skäl blev det också nödvändigt att ur sock
enstämman bilda nämnder som kunde ta sig an särskil
da frågor, varvid sundhetsnämnder, fattigvårdsstyrel- 
ser och skolstyrelser m.fl. grundades. Sockenstugan 
blev den naturliga platsen för nämndernas arbete. Ar 
1843 infördes för första gången ett verkställande
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organ, sockennämnden, vald av stämman och ansvarig 
inför denna. Kyrkoherden var visserligen ledamot i 
denna nämnd, men inte självskriven ordförande. För
valtningen av fattigvården blev genom 1847 års fattig- 
vårdsordning sockennämndens viktigaste uppgift.

Kommunalreformen 1862 delade upp sockenlivet yt
terligare. Socknen döptes om till kommun och blev en 
borglig sådan, vilket innebar att den befriades från de 
kyrkliga ärendena. Kyrkoherden var inte längre själv
skriven ordförande i den nybildade kommunalstäm
man utan fick - om han inte blev vald - hålla till godo 
med ordförandeskapet i kyrkoråd och skolstyrelse.6

Meningen med den här snabbskissen av det historiska 
förloppet på 1800-talet, som förkortat kan kallas 
”Från socken till kommun”, är att visa hur mycket

svensk landsbygdshistoria en bevarad sockenstuga re
presenterar. Någon har sagt att sockenstugorna, näst 
efter kyrkorna, måste ha varit församlingarnas betydel
sefullaste lokaler. Uttalandet kan modifieras och ut
tryckas på så sätt att kyrka och eventuellt prästgård var 
de första allmänna samlingslokalerna, men att deras 
roll sedan togs över av sockenstugan. Från denna bygg
nad utgick således hela socknens politiska, ekonomiska 
och administrativa liv.

Socknarna i de forna danska landskapen tycks inte 
ha haft samma traditioner vad gäller att hålla socken
stämmor som uppåt landet. Först vid slutet av 1700- 
talet och början av 1800-talet börjar denna företeelse

6 Den 21 mars 1862 utfärdades förordningen om kommunalstyrelsen 
på landet och i staden, förordningen om kyrkostämma samt kyrko
råd och skolråd liksom också förordningen om landsting.

Kyrkstämma i Västergötland. Litografi signerad Arbman. Foto Nordiska museet.
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Knislinge klockargård i norra Skåne byggnadsminnesförklarades 
1968.1 de forna danska landskapen var det ovanligt att kyrkoherdar
na hade komministrar till sin hjälp. Istället kan klockartjänsterna i 
viss mån jämföras med komministertjänster, vilket fick till följd att

många församlingar hade relativt välbeställda klockargårdar. Klock
argården i Knislinge består av en fyrlängad gård med bostadshus, fä
hus, loge och brygghus. Bostadshuset på bilden är byggt mellan åren 
1733 och 1758. Foto C.F. Mannerstråle 1964, ATA.

komma igång. Däremot byggde socknarna i Lunds stift 
skolhus tidigare än övriga Sverige, varför det är vanligt 
att dessa två verksamheter, redan från början, fördes 
ihop under samma tak, vilket enligt skånsk byggnads
tradition betydde i ett rejält stenhus.

Frågan i det här sammanhanget är om man inom kul
turmiljövården kan tala om ett fullödigt sockencent- 
rum om inte sockenstugan finns med. Därför bör en 
sockenstuga - i vilket skick den vara månde - räddas åt 
eftervärlden, för vem skulle komma på tanken att riva 
rådhuset i en stad?

Klockargården
Redan landskapslagarna förutsatte att det fanns en 
klockare ute i församlingarna. Klockaren var en lägre 
befattningshavare inom kyrkan. Han skulle ringa i 
klockorna, tjäna vid mässorna, hjälpa prästen vid olika 
förrättningar, sköta och vidmakthålla kyrkans inven
tarier samt vidarebefordra prostens eller kyrkoherdens 
brev till nästa församlings klockare. Ett viktigt krav bå
de under den katolska och den efterreformatoriska ti
den var att klockaren kunde sjunga. Det dröjde långt in 
på 1700-talet innan orglar blev allmänt förekommande
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i våra kyrkor. Det var därför viktigt att klockaren kun
de ta upp och leda sången.

Klockaren skulle enligt landskapslagarna avlönas av 
församlingen. Det fanns dock inga föreskrifter i land
skapslagarna om att församlingen hade skyldighet att 
hålla klockaren med boställe. I den så kallade klockar- 
lagen från 1400-talets mitt talas det dock om att sock
nen skall hålla klockaren med tre hus, ”sochnastuga, 
Stall och Wisthus”. Benämningen ”sochnastuga” är in
tressant. Den visar, att klockarbostället inte bara an
vändes som bostad åt klockaren, utan också för andra 
ändamål. Den slutsatsen har tidigare forskning inte 
dragit. I stället har man förundrat sig över att det på 
vissa platser hölls ting i klockargården, vilket måste be
tyda att en del klockargårdar har varit så stora att de 
kunde rymma en hel tingsmenighet. Men betraktar 
man klockargårdarnas funktion under de kommande 
århundradena är benämningen ”sochnastuga”, dvs. att 
huset (rummet) tillhörde socknen och att det hölls ting 
hos klockaren, inget anmärkningsvärt. Det var tvärtom 
vanligt att klockarbostaden och den allmänna sam
lingslokalen (sockenstugan) var inrymd i en och samma 
byggnad. Det var både billigt och praktiskt att samla 
många av socknens angelägenheter under samma tak.

Förutom ”sochnastuga” nämner klockarlagen bara 
två hus till som bör ingå i klockarbostaden. Avsakna
den av fler ekonomibyggnader har tolkats som att det 
aldrig var tänkt att klockaren skulle ha ett fullvärdigt 
jordbruk. Ordspråket ”klockarens ko får beta på kyr
kogården” är ganska belysande. Den eventuella klock
arbostaden byggdes ofta vid kyrkan, på prästgårdens 
eller kyrkans mark. I bästa fall fick klockaren sig till
delad några tegar på lämplig plats, medan kyrkogården 
fick duga som bete för hans kreatur.

Många socknar hade dock inte regelrätta klockar- 
hemman, utan sysslan överläts till någon som redan 
brukade ett hemman eller också hystes innehavaren av 
klockartjänsten in i en lämplig gård bredvid kyrkan. 
Det fanns t.o.m fattiga församlingar som helt saknade 
klockare. Förklaringen till detta kunde vara att försam

lingen bara hade råd att löna en sockenfunktionär och 
då fick prästen komma i första hand.

I vissa församlingar var förhållandena nära nog de 
omvända. Det fanns en tendens att rika socknar som 
hade ordentliga klockarbol anställde klockarpräster 
istället för bara klockare. En klockarpräst var en per
son som innehade en klockartjänst trots att han var 
prästvigd. Under 1700-talet fanns ett visst prästöver
flöd. En ung och nyutexaminerad prästman föredrog 
då ofta en klockartjänst framför att gå arbetslös. För att 
klockarprästen skulle slippa utföra de simplaste klock- 
arsysslorna anställde han en klockardräng. Följden 
blev att de klockarbostäder som under lång tid hade 
klockarpräster som innehavare fick ett ganska ”för
nämt” utseende. En person av det prästerliga ståndet 
tillhörde en helt annan samhällsklass än en vanlig 
klockare och hade troligen lättare att genom förbindel
ser och olika extrainkomster upprätthålla en viss stan
dard. Förmodligen kunde han också i kraft av sin präs
terliga värdighet förmå sockenborna att hålla klockar
bostaden i ett respektabelt skick. I Lunds stift hade 
klockarämbetet en helt annan status än uppåt landet, 
vilket också märktes på klockargårdarna. Klockaren 
fungerade där mer som en komminister än som en 
klockare.

Men även ett ”vanligt” klockarboställe genomgick 
med tiden en viss förbättring, vilket hade att göra med 
att klockaren fick nya och utvidgade arbetsuppgifter. 
Reformationen hade ställt krav på att människor skulle 
kunna läsa bibeltexterna på svenska. Huvudansvaret 
för att församlingsborna inhämtade erfordliga kunska
per om den rena lutherska läran låg hos församlings
prästen. Till sin hjälp skulle han ha klockaren som först 
och främst skulle lära barnen att läsa; skriva och räkna 
kom i andra hand. En effektiv undervisning krävde lo
kaler och under 1600-talet började man mera målmed
vetet sträva efter att skaffa klockarboställen och om så
dana redan fanns, att förbättra dessa. I kyrkolagen 
1686 inskrevs att klockaren ”skulle vara ärlig, trogen 
och flitig, boklärd och kunna sjunga och skrifva, så att
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han däruti kan undervisa församlingens ungdom”.
Klockarens förbättrade status märks således i kyrko

lagen 1686, men också i prästprivilegierna 1723.1 privi
legierna slog prästeståndet vakt om de rättigheter det 
haft före det karolinska enväldets införande. Vad gäll
de klockarbolet uttrycktes det på följande sätt: De små 
hemman som låg vid kyrkan och tillhörde denna och 
som hade brukats och ännu brukades skulle vara be
friade från skatt och fick inte säljas utan ”skola de till 
kyrkotjänares nödtorftiga uppehälle brukas”.

Det vore dock fel att genom den här beskrivningen 
frammana en bild av en klockarstuga som fungerade 
som ett senare tiders skolhus, där klockaren varje mor
gon tog emot barn som kom traskande från olika delar 
av socknen. Skolgången var inte obligatorisk utan of
tast var det bara de föräldrar som bodde på någorlunda 
gångavstånd från kyrkan, som tyckte att det var värt 
mödan att skicka barnen till klockaren. Därtill kom att 
föräldrarna var tvungna att betala för klockarens un
dervisning, varför endast de någorlunda välbeställda 
utnyttjade klockarens tjänster.

Under senare delen av 1700-talet utvidgades klocka
rens kompetensområde ytterligare genom att han skul
le vara sjukvårdskunnig. Ar 1755 utkom ett kungligt 
brev, att klockaren skulle betjäna allmogen med åder
låtning och från och med 1805 skulle bara den klockare 
anställas som hade erkända färdigheter som vaccina
tor.

Naturligt nog förenades klockartjänsten också så 
småningom med organistsysslan. Men trots att klock- 
aryrket blev allt mer omfattande och prestigefyllt - nå
got som måste ha funnit sitt uttryck i klockargårdens 
storlek och utformning - är det värt att observera att 
det fanns stora lokala variationer vad gällde hans ställ
ning och inkomster.

I allmänhet var dock steget från klockare/organist till 
skollärare inte långt och efter folkskolereformens ge
nomförande 1842 fick klockartjänsten läggas ihop med 
folkskollärartjänsten. Först 1950 upphörde dock klock- 
arinstitutionen för gott.

Fattigstugan
Fattigstugan är den byggnad i ett sockencentrum - för
utom kyrka och prästgård - som hade de tydligaste in
struktionerna om att den måste byggas. Kanske är den 
också den byggnad som mer sällan än de övriga finns 
bevarad. Förmodligen var det många församlingar som 
drog en lättnadens suck när deras gamla fattigstuga 
revs i början på 1900-talet, ty alltför tydligt symbolise
rade den det gamla fattigsveriges nöd och elände.

Kyrkolagen 1686 stadgade: ”Och där som ännu inga 
sjuk- eller fattigstugor äro uppsatte, bör sådant utan 
dröjsmål ske i hvar socken, och kyrkoherden påminna 
församlingens ledamöter, att de icke allenast enhälle- 
ligen hjälpa till byggningen utan ock efter råd och ämne 
af en fri och god vilja gifva årligen något till sin nöd- 
torftige jämnkristens underhåll... ” 1734 års lag näm
ner också fattigstugan som en byggnad som sockenbor
na har skyldighet att underhålla. Frågan är dock om 
socknarna följde dessa lagar och lät uppföra en fattig
stuga i varje socken.

I endast ett av Sveriges län vet vi hur många fattigstu
gor som uppfördes på 1700-talet. Ulla Johansson har i 
sin avhandling ”Fattiga och tiggare i Stockholms stad 
och län under 1700-talet”, undersökt hur många för
samlingar i Stockholms län som följde överhetens på
bud att varje församling skulle inrätta en fattigstuga. 
Flon har delat upp länet i två regioner, sörmlandsdelen 
och upplandsdelen. I den del av länet som hörde till 
Sörmland var laglydnaden nästan total i och med att 
94% av socknarna byggde fattigstugor. I Uppland var 
gensvaret inte lika stort utan antalet uppgick bara till 
44%. Annexförsamlingarna är dock inte medräknade i 
dessa procentsatser. De var oftast små och hade inte råd 
med en egen fattigstuga utan fick utnyttja moderför
samlingarnas inrättningar.

Upplänningarna hade många förklaringar till sin 
tredska. Det framkommer dock att församlingsbomas 
sturighet inte bara var av ekonomisk art utan att de ha
de andra föreställningar än myndigheterna om hur de 
behövande skulle tas om hand. Att institutionalisera de
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Burs fattigstuga på Gotland är en av de få fattigstugor som är bygg- av fyra lägenheter, där varje lägenhet innehåller ett rum med spis.
nadsminnesförklarad, vilket skedde 1988. Huset byggdes som fat- Foto Stefan Haase, ATA.
tigstuga 1816 och var bebott ända till 1946. Invändigt består stugan

fattiga, dvs. placera dem i ett hus, speciellt byggt för 
dem, var kanske inte det mest hedersamma för de in
blandade; man menade att det var både humanare och 
billigare att låta dem gå runt i socknen och skötas om av 
alla. I Sörmland var förhållandena annorlunda. I och 
med att jorden till största delen var av frälsenatur fanns 
det i de flesta fall stora jordägare som kunde bekosta ett 
fattighusbygge.

Som synes var inrättandet av en fattigstuga bara en 
av många lösningar på socknarnas fattigvårdsproblem, 
för ett problem var det och ett växande sådant blev det i

och med att folkökningen tilltog från slutet av 1700- 
talet och framåt.

Ytterligare alternativ som socknarna använde sig av 
var att upplåta backstugor och smålägenheter åt de fat
tiga på socknens mark. Även sockenstugan var ett alter
nativ i en del socknar. Men många församlingar byggde 
eller inrättade dock regelrätta fattigstugor, oftast vid 
kyrkan, och enligt fattigvårdskommitténs betänkande 
1836 fanns det 1396 fattigstugor i landet.

De fattiggårdar och ålderdomhem som byggdes i en 
del kyrkbyar i slutet på 1800-talet och under det nuva-
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rande seklet får ses som en fortsättning på fattighusin
stitutionen. Fattiggården skulle fungera som en egen 
jordbruksenhet där de fattiga skulle försörja sig med 
arbete av olika slag. Den första fattiggården i Sverige 
anlades i Blekinge 1869. År 1902 fanns det 341 fattig
gårdar i landet.

Skolhuset
Vissa årtal står som vattendelare i den svenska histo
rien. Folkskolereformen 1842 är ett sådant och ger en 
föreställning om hur alla rikets barn fick tillgång till 
skolundervisning i ljusa och trevliga skollokaler med 
kompetenta lärare. Men det skulle dröja hela århund
radet ut innan idealbilden förverkligades.

Före 1842 hade det dock funnits en del regelrätta 
skolhus på landet. Ofta var dessa s.k. donationsskolor, 
vilket innebar att någon förmögen person, gärna en 
bruksägare eller säteriägare, lät upprätta en skola med 
fast anställd lärare på bruket eller på godset. De andra 
mer provisoriska lokaler som stod till buds för under
visningen i kyrkbyn har redan omnämnts i samband 
med klockarbostad och sockenstuga. Men alla sock
nens barn kunde inte ta sig till kyrkbyn utan ute i byar
na fick hemmen användas till undervisningslokaler. 
Socknarna var därför ofta indelade i skolrotar eller 
skoldistrikt, som sköttes av ambulerande lärarkrafter. 
Dessa hade då mat och husrum hos den bybo som upp
lät sitt hem som skola. Det kunde också finnas läskun- 
nigt folk ute i byarna som tog emot elever i det egna 
hemmet. För att det skulle finnas någon slags minimini
vå på dessa lärarkrafters undervisning kallade präster
na dem till sig med jämna mellanrum för att kontrollera 
deras kunskaper.

Således hade inte bara kyrkbyn utan också andra by
ar i socknen traditioner att utgå från när skolhusbyg
gandet väl kom igång efter mitten av 1800-talet. Följ
den blev att socknens första skolhus kanske inte ham
nade i kyrkbyn utan i någon folkrikare by i en annan del 
av församlingen. Så småningom fick även kyrkbyn 
skolhus, men förekomsten av skolor på andra håll i

socknen måste ha inneburit en viss konkurrens för 
kyrkbyn i dess roll som socknens medelpunkt. Tack 
vare byskolorna uppstod nya centrumbildningar. Den 
nyuppförda skolan kom att fungera som samlingsplats 
för bybornas allehanda aktiviteter och den nyanställde 
läraren, som hade sin bostad inrymd i skolhuset, intog i 
kraft av sin lärdom och utbildning en ledande ställning i 
bysamhället. På så sätt tog han över en del av prästens 
funktioner i kyrkbyn. Prästens roll som överlärare över 
alla socknens skolor var dock obruten långt in i våra 
dagar.

Emellertid får man inte glömma kyrkbyns gamla roll 
som socknens kulturhärd. Egil Johansson har i sin 
forskning om folkundervisningen i Bygdeå socken i 
Västerbottens län visat att de barn som bodde på gång
avstånd från kyrkbyn troligen fick bättre undervisning 
än de som bodde längre bort. De hade närmare till 
klockare och präst och kunde därför utnyttja deras 
tjänster bättre. Överhuvudtaget inverkade kyrkomil- 
jön och dess ”lärda” befattningshavare positivt på de 
omkringboendes inställning till utbildning. När man så 
småningom skiljde på småskola och folkskola hamna
de ”storskolan” ofta i kyrkbyn, under det att byskolor
na fick hålla tillgodo med att kallas småskolor. Även 
detta framhävde kyrkbyns roll som utbildningscent
rum.

Ännu tjugo år efter folkskolereformens genomföran
de hade målet inte uppnåtts att varje socken skulle ha 
ett eget skolhus. På vissa håll blev dock reformen start
punkten för en ganska avsevärd byggnadsverksamhet 
inte minst på landsbygden. Malmöhus län var en före- 
gångsregion med så många som 240 nya skolhus före 
1850. I tidens anda debatterades också skolornas ut
formning. Större skolsalar och bättre ventilation var 
några åtgärder som skulle förbättra både moral och 
miljö för lärare och elever.

Man kan fråga sig varför Malmöhus län så snabbt lät 
uppföra skolhus. Ett av flera svar är att här fanns andra 
traditioner att falla tillbaka på än i övriga regioner i lan
det. Det finns en intressant förteckning, upprättad år
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Kyrkskolan på Frösön i Jämtland är byggnadsminne sedan 1984. Den 
är en typisk representant för det sena 1800-talets folkskolebyggna- 
der. Folkskolereformen 1842 medförde så småningom att man sluta
de använda sockenstugan, fattigstugan eller klockarbostaden som

kyrkskola. Istället uppförde församlingarna mer ändamålsenliga 
skolhus, som på Frösön, där lärarbostad och skolsalar är inrymda i 
samma byggnad och där det fanns plats både för småskoleklasser och 
folkskoleklasser. Foto ATA.

1814, som i procent anger hur många församlingar i de 
olika stiften som hade ordnad barnundervisning. Upp
sala och Visby stift är dock inte medtagna.

Linköpings stift 23 % 
Skara stift 25 % 
Strängnäs stift 34% 
Västerås stift 69% 
Växjö stift 9%
Lunds stift 92%

Göteborgs stift 19% 
Karlstads stift 34% 
Kalmar stift 30% 
Härnösands stift 9% 
(lappskolorna är ej 
inräknade)

I procentsatsen ingår såväl de fasta skolinrättningarna 
som de ambulatoriska. De fasta innebär dock inte att 
socknarna hade ordentliga skolhus, utan som undervis
ningslokal uppges både skolhus, klockarbostad, sock
enstuga och fattigstuga. För kulturmiljövården vore 
det intressant och veta hur många ”riktiga” skolhus det 
fanns på landsbygden vid den här tiden. Ovannämnda 
förteckning har upplysningar även om detta, men bara 
från vissa av stiften: Strängnäs stift hade år 1814 åtta 
skolhus, Västerås stift trettio, Växjö stift fyra, Lunds 
stift etthundratolv, Göteborgs stift åtta, Karlstads stift 
sex, Kalmar stift fyra och Härnösands stift inget skol
hus.
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Tavlan som är målad 1871 av I.W. Wallander kallas Hvarför säger 
Du ”Jag tror” och föreställer en skola i Delsbo i Hälsingland. Sena 
tiders barn ser nog med förundran på det kaos som råder i skolsalen. 
Det finns inga skolbänkar att sitta vid och trots sitt stränga yttre tycks 
läraren bara hålla en enda elev i schack med sin pekpinne. Men för de

flesta socknar hade det tagit lång tid, även efter folkskolereformen 
1842, innan de fått en sådan fast skolinrättning som vi ser på bilden 
med skolsal och pedagogiska hjälpmedel i form av böcker och kartor. 
Foto Nordiska museet.

Västerås och Lunds stift toppar listan på skolinrätt
ningar och skolhus. I Västerås fall beror den höga 
siffran säkerligen på att biskoparna i Västerås, med 
början från Johannes Rudbeckius på 1600-talet, alltid 
månat om stiftets skolväsende, inte minst det på lands
bygden.7 Även i Lunds stift finns en förklaring som går 
långt tillbaka i tiden. I de gamla danska landskapen

7 Se t.ex. Sam Rönnegård, Folkundervisningen i Leksand i äldre tid 
(Falun 1966). Leksands vidsträckta socken hade en väl utbyggd 
barnundervisning redan i slutet av 1600-talet.

spelade klockaren en mycket mer framträdande roll i 
barnundervisningen än i Sverige, ty redan på 1500-talet 
hade en dansk kyrkoordning fastslagit klockarens 
undervisningsskyldighet. När så landskapen skulle för
svenskas i slutet på 1600-talet, fanns det för det första 
redan ett undervisningssystem som kunde utnyttjas vid 
”indoktrineringen” och för det andra, ledde själva 
kampanjen till att stiftets skolinrättningar ytterligare 
förstärktes. Återupplivandet av Lunds universitet in
verkade säkerligen också positivt på utvecklingen av
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landsbygdsskolor. Det är i ljuset av den här historiska 
utvecklingen man skall se de många skolhusen på 1800- 
talets skånska landsbygd. Naturligtvis fanns det också 
ekonomiska förklaringar. De skånska församlingarna 
var mycket mer välbeställda än t.ex. de småländska. 
Växjö stift hade också enligt 1814 års förteckning en 
väldigt låg procent både skolinrättningar och skolhus.8

För att påverka socknarna att bygga skolor publice
rades 1865 och 1878 typritningar på skolhus som inne
bar olika förslag som socknarna kunde välja mellan. I 
samtliga förslag var lärarbostaden inrymd i skolhuset. 
På 1878 års skolritning var högsta antalet barn i klass
rummet sextio stycken. I det tidigare förslaget kunde 
man tänka sig många fler. Idén om att lärarbostad och 
skolsal skulle ingå i samma byggnad fick till följd att 
skoltomten också måste bebyggas med ekonomibygg
nader för lärarhushållets behov.

Det som skiljer skolan från sockenstuga, fattigstuga 
och klockarbostad är kanske just dessa mönsterritning
ar. Vi har genom dem fått vissa föreställningar om hur 
ett skolhus på landet skall se ut, varför vi ofta är ganska 
säkra på vilket hus i kyrkbyn som använts som skola. 
Inte minst brukar de stora fönstren skvallra om husets 
pedagogiska syfte. Därtill kommer att skolhusen ofta 
är senare skapelser än de andra byggnaderna i ett sock
encentrum och därför ofta står ganska intakta. Kanske 
tjänar de t.o.m fortfarande sitt syfte. Det blir dock allt 
vanligare att skolorna inte längre används i sin gamla 
funktion. Eleverna skjutsas istället till undervisnings
anstalter i den närliggande tätorten.

Tiondeboden
I vissa kyrkomiljöer finns s.k. tiondebodar bevarade. 
Då det råder en viss förvirring när det gäller benäm
ningen på dessa magasin skall här göras några förtyd-

8 Om hur barnundervisningen var ordnad år 1814 i Sveriges socknar, 
se Nils Torpson, Svenska folkundervisningens utveckling från re
formationen till 1842 (Stockholm 1888) s. 184 ff.

liganden. De kallas omväxlande för tiondebodar, tion
delador och kyrkohärbren/härbärgen. Ordet kyrko- 
härbre/härbärge förklaras i SAOB som ett förrådshus 
vid sockenkyrkan där den del av tiondet bevarades som 
inte gick till sockenprästen. Tiondet var en sädesskatt 
där en tredjedel gick till prästen och två tredjedelar till 
kyrkan - och efter reformationen - till kronan. Troli
gen är det den här uppdelningen av skatten i två poster 
som skapat förvirringen, ty i fysisk meningen betydde 
det att två magasin skulle uppföras, ett i prästgården 
och ett vid kyrkan. Det är det sistnämnda vi här skall 
ägna oss åt.

Nordisk familjebok (1905) gör en klar åtskillnad i 
beteckningen av dessa magasin. Det hus som ingår i 
prästgårdens månghussystem heter tiondelada medan 
det hus som ligger i anknytning till kyrkan heter tionde
bod. Går man till de äldre lagtexterna begagnar de sig 
utav alla de ovannämnda benämningarna för förråds
huset vid kyrkan. För enkelhetens skull används också 
här termen tiondebod.

Förutom det som står i uppslagsböckerna är det svårt 
att få fram någonting om tiondebodarnas historia. Kul
turhistorisk lexikon för nordisk medeltid uppger dock 
att det redan under den katolska tiden förekom tionde
bodar vid våra kyrkor, ibland sammanbyggda med kyr
kan och ibland fristående. Kyrktornet eller utrymmet 
ovanför stigluckorna kunde också användas som tion
debodar. Dock finns ytterst få bodar från medeltiden 
bevarade.

Använder man sig av lagar och förordningar som hi
storisk källa framstår 1600-talet som ett århundrade då 
de styrande lade sig särskild vinn om att tiondebodar 
skulle existera och fungera. Bland annat utkom en tion
destadga 1638 som föreskrev att ett kyrkohärbärge 
borde vara inrättat i varje socken. Åtgärden hade säker
ligen samband med att Sverige på 1600-talet förvand
lades till en stormakt. För att ha råd med de dyra krigen 
på kontinenten var det viktigt att varje skattekrona togs 
till vara. Förekomsten av tiondebodar på landsbygden 
får därför ses som ett led i den effektivisering av skatte-
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Kyrkhärbret vid Älvdalens kyrka är Sveriges äldsta träbyggnad, daterad till 1280-talet. Den har använts både som tiondebod 
och sockenmagasin och förklarades som byggnadsminne 1985. Träsnitt av W. Bernhard.

systemet som skedde i Sverige på 1600-talet och som för 
landsbygdens del betydde ett ökat skattetryck på bön
derna.

Ännu i 1734 års lag stipuleras om tiondebod: Kyrko
härbärge eller tiondebod der den nödig är, bygges af 
alla i Socknen eller staden som Kronotionde utgöra.9 
Ordvändningen ”der den nödig är” har troligen att gö
ra med vem eller vilka tiondeskatten var ämnad för. 
Kronotiondet var i allmänhet anslaget till lantstatens 
(länens) eller regementens befattningshavare och bön
derna var själva tvungna att sköta om att spannmålen 
transporterades till mottagarna. Men innan säden kun-

91734 års lag, Byggningabalken, kap. 25, paragraf 5. Minnesskrift 
ägnad 1734 års lag III, s. 94.

de levereras skulle den tröskas och därefter lagras i 
tiondeboden i väntan på ett lämpligt tillfälle att vidare
befordra den till sitt slutmål. Variationerna på hur tion- 
det skulle betalas var dock många, vilket gjorde det tro
ligt att inte alla socknar hade behov av en tiondebod.

Så småningom blev beräkningsgrunden för krono
skatten en annan och 1814 lyder ett kungligt brev: ”På 
de flesta ställen hafva nu mera tiondehärbärgen och 
tiondebodar upphört efter det wiss tiondesättning af 
hemman och lägenheter i stället blifvit stadgad... ”

Där tiondebodarnas historia slutar, börjar socken
magasinens, varför många församlingar fann det lämp
ligt att starta sin sockenmagasinsverksamhet genom att 
i initialskedet utnyttja en före detta tiondebod.
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Visingsö sockenmagasin ligger centralt på ön och uppfördes gemen- täckt. Sedan 1981 är magasinet byggnadsminne. Foto Thomas Are- 
samt av Visingsöborna 1770. Fasaden är rödfärgad och taket tegel- slätt, ATA.

Sockenmagasinet
Sockenmagasinen var ett nytt fenomen på 1700-talet. 
Två påbud av Kungl. Maj:t drev på etableringen på 
landsbygden. Det ena utfärdades 1750, det andra 1757. 
Grundtanken med att varje socken skulle samla spann
mål i en magasinsbod var att sockenborna vid nödår 
skulle ha en nära tillgång till brödsäd och utsäde. De 
kronomagasin som statsmakten anlagt för ändamålet 
var för få och därför svårtillgängliga för de flesta. 
Ursprungsidén med sockenmagasin som nödhjälps- 
upplag kom dock inte riktigt att förverkligas, vilket 
berodde på varulagrets beskaffenhet; på hösten levere
rades spannmålen till magasinen; på vårkanten när det 
egna förrådet började tryta, lånade bönderna friskt ur

magasinet. Men lagret skulle också räcka till vårens ut
säde. Blev det sedan en dålig skörd den sommaren, 
fanns varken någon ny säd att sätta in eller någon före
gående års säd att tillgå. Magasinens betydelse kom 
istället att ligga i dess utlåningsverksamhet. Det kapital 
som förhoppningsvis efter några år ackumulerades 
kunde sedan användas till olika sockenkommunala än
damål. Tidigare hade kyrkkassan kunnat fungera som 
en liten bank, men sockenmagasinen var ett sätt att un
der gemensamma former bedriva en in- och utlånings- 
rörelse i mycket större skala. Då sockenmagasinens his
toria ännu inte är skriven, är det inte heller klarlagt vil
ken betydelse magasinen fick för socknarnas ekonomi.
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Det finns dock en antydan i litteraturen om att de blev 
av marginell betydelse för landets hushållning. Man 
stöder sig på det faktum att sockenmagasinen fick så 
kort livslängd. Sin storhetstid hade inrättningen i bör
jan av 1800-talet för att alltmer minska i betydelse efter 
1830. Ar 1832 gjorde Lantbruksakademien en beräk
ning av hur många magasin det då fanns i landet. Siff
ran uppgick till nära 1000 stycken; av dessa uppgavs 
ungefär 500 vara grundade under förra århundradet.

Orsaken till sockenmagasinens relativt korta livs
längd var naturahushållningens förändring mot en 
penningekonomi. Den handfasta lokalbank som sock
enmagasinet hade utgjort byttes mot ett mer komplice
rat bank- och utlåningsväsen. Men om man bortser 
från de nationalekonomiska aspekterna och ser till den 
enskilda människans nytta av magasinen, måste de för
samlingsbor, som inom sina sockengränser ägde ett väl 
fungerande magasin, ha sett klara fördelar med inrätt
ningen. Avkastningen kunde användas för underhåll 
till de fattiga, för att bygga ett skolhus eller för att repa
rera i prästgården. Bönderna behövde inte längre betala 
direkt ur egen ficka utan medel för olika ändamål kun
de lösgöras ur magasinskassan.

Ovan nämnda beräkning, som är publicerad i Karl 
Amarks ”Spannmålshandel och spannmålspolitik i 
Sverige 1719-1830”, visar också vilka socknar i landet 
som hade sockenmagasin.

I de flesta socknar fanns bara ett magasin som tjäna
de hela socknen, därav namnet sockenmagasin, men i 
Kopparbergs län och Gävleborgs län anges vid vissa 
socknar att de hade fler än ett sockenmagasin. Detta 
måste rimligtvis betyda att vi här inte kan tala bara om 
sockenmagasin utan även om bymagasin. Enligt upp
gift fanns det i Kopparbergs län olika sorters magasin. 
De betjänade antingen en socken, en eller flera fjärding- 
ar eller en eller flera byar.10

10 Göran Dufwa, ”Bymagasinet i Fornby’. En bok om Siljansnäs 
(Uppsala 1981).

Kyrkstallarna och kyrkstaden 
Kyrkstallar var, som namnet anger, stallar som uppför
des i långa rader runt kyrkan, där hästarna kunde stå 
under tak medan gudstjänsten pågick. Ibland fanns 
också särkilda utrymmen för kyrkobesökare som be
hövde klä om sig inför högmässan eller högtiden. Det är 
nog svårt för oss bilburna personer idag att föreställa 
oss hur det såg ut längs vägar och vägkorsningar med 
alla dessa långa rader av kyrkstallar. De var förvisso 
inte heller så uppmålade och prydliga som de museala 
reminiscenser av stallar vi nu ser. Varje gård skulle skö
ta sin eller sina spiltor på samma sätt som man skötte 
sin del av sockenvägen eller sin del av kyrkogårdsmu
ren. Det ligger därför i sakens natur att stallängorna 
fick sitt utseende allt efter de olika ägarnas förmåga att 
hålla dem i stånd.

I mycket vidsträckta socknar fanns behov inte bara 
av utrymme för hästar utan också av övernattnings- 
rum, varför vi i Norrland har de s.k. kyrkstäderna. De 
sockenbor, som bodde så långt från kyrkbyn, att de 
omöjligt kunde ta sig fram och åter på samma dag lät 
uppföra bostäder åt sig vid kyrkan. Ofta bodde bönder
na tillsammans, men varje hemman disponerade ett el
ler ett par rum. Eftersom dessa kyrkstugor bara skulle 
användas vid helgerna var de ganska primitiva, nöd
torftigt vinterbonade och bara ibland försedda med 
eldstäder. Trots detta drog de till sig människor, som 
hade svårt att finna sin bärgning och behövde husrum 
såsom änkor, soldathustrur, fattiga och sjuka.

Kyrkobesöken kunde vid de stora högtiderna vara i 
flera dagar och det blev naturligt att i kyrkstaden sköta 
sådant som bäst kunde utföras när hela socknen var 
samlad, som att idka köpenskap, betala skatt och sam
las till ting. Norra Sveriges sockencentrum utvecklade 
sig således på ett annat sätt än södra Sveriges. I norr 
drog kyrkplatserna till sig alla funktioner utan åtskill
nad. I söder kan vi ana en försiktig uppdelning mellan 
olika verksamheter. Att driva handel vid kyrkan var in
te lämpligt, lika lite som att förlägga en gästgiveriverk- 
samhet i närheten av kyrkan.
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Kyrkstallarna vid Ljuders kyrka i Småland. Invändigt är de ursprung
liga spiltorna fortfarande intakta. Stallarna byggnadsminnesförkla- 
rades 1986. Foto Bertil Olsson 1987, ATA.

Ragnar Bergling har i sin avhandling ”Kyrkstaden i 
övre Norrland” belagt 72 kyrkstäder i Sverige, varav 
47 i nuvarande Norrbottens och Västerbottens län.

Sammanfattning

För att få en överblick över vid vilka tider de olika verk
samheterna var i gång i ett sockencentrum har ett sche
ma utarbetats som återfinns på sid 34. Det säger sig 
självt att det är ett hjälpmedel som är svårt att nyttja när 
den enskilda kyrkomiljön skall analyseras, men det ger 
ändå vissa idéer om när verksamheten uppkom, hur 
länge den varade och när den upphörde att fungera. 
Kyrkor och prästgårdar har funnits sedan medeltiden 
och fungerar fortfarande som sådana, trots att det av

ekonomiska skäl inte alltid är självklart att försam
lingsprästen bor i prästgården. Även klockargården 
kan ha medeltida anor och tycks i många församlingar 
under lång tid ha varit sammankopplad med socken
stugan. Från mitten av 1600-talet accentuerades klock
arens roll i församlingsarbetet varvid även kvaliteten på 
hans bostad förbättrades. Först på 1950-talet försvann 
klockarinstitutionen helt. Även kyrkstallar och tionde
bodar har haft lång livslängd. Dock upphörde tionde
bodarna att tjäna sitt syfte i början av 1800-talet varför 
man får räkna med att de tiondebodar som finns kvar 
också haft andra ”magasinsuppgifter”, t.ex. att under 
en period fungera som sockenmagasin.

Av schemat framgår också att de sockenkommunala 
verksamheterna, och därmed också byggnaderna i ett 
sockencentrum, var flest under 1800-talet. Framförallt 
var skolhusen ett 1800-talsfenomen och vad gäller
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MEDELTID 1500 1600 1700 1600 19 00 2000
_________________________________________ _______________________________ i________________________i_________________________i___________________ ____ i_______________________ i----------------------------------------------------

KYRKA------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRÄSTGÅRD-------------------------------------------------------------------------------------------------- -
SOCKENSTUGA ----------------------------------------------------
KLOCKARGÅRD ..............................................................................................................

FATTIGSTUGA ................. ........................................
SKOLHU 5 ....................................... .................................
TIONDEBOD -----------------------------------------------------
SOCKENMAGASIN ------------------
KYRIC5TALLAK- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verksamheternas varaktighet i de sockenkommunala byggnaderna.

skolhuset i ett sockencentrum kanske t.o.m ett sent så
dant, eftersom de första skolhusen inte automatiskt 
byggdes i kyrkbyn utan i den del av socknen där de fles
ta människorna bodde. Trots att sockenstugor och fat
tigstugor var vanligt förekommande redan i slutet på 
1700-talet kan även dessa i viss mån betecknas som 
1800-talsföreteelser eftersom aktiviteterna i dem var 
som livligast då.

För att ytterligare med hj älp av schemat precisera tid
punkten tycks perioden från slutet av 1700-talet till un
gefär 18 60/70-talet vara sockencentrumens storhetstid. 
Det var under dessa årtiondena de växte till sin fulla 
styrka för att i slutet av perioden i många fall innehålla 
alla de funktioner som enligt den här skriften konstitue
rar ett sockencentrum. Det har bl.a. att göra med den 
folkökning som inträffade i Sverige under 1800-talet. 
Trycket på socknarna att organisera fattigvård och 
skolundervisning resulterade i att fristående institu- 
tionsbyggnader för dessa ändamål uppfördes. Innan 
dess hade de olika verksamheterna varit mer samman
vävda med varandra när det gällde funktioner, lokaler 
och personal.

Vad de alla hade gemensamt var att de i större eller 
mindre utsträckning var underställda kyrkan. Ty trots 
att ett av den här periodens kännetecken är den sekula

risering samhället genomgick, dvs. att kyrkans och re
ligionens makt över människor försvagades, var det 
fortfarande kyrkan som på landsbygden vakade över 
socknens lokala organ. Den utövade sin makt genom 
kyrkoherden, den högste kyrklige ämbetsmannen i för
samlingen. Dennes stora inflytande var klart läsbart för 
alla som kom till kyrkbyn. Prästgården utmärkte sig ge
nom sitt läge och sin herrgårdslika stil och var kanske 
efter skiftesreformerna en av de få gårdarna som fort
farande låg kvar i kyrkbyn. Kyrkvägen - ofta en allé - 
mellan prästgården och kyrkan utgör idag det fysiska 
uttrycket för sambandet mellan präst och kyrka. Men 
vägen leder också från prästgården till sockenstugan, 
belägen utanför kyrkogårdsgrinden, och symboliserar 
på så sätt kyrkoherdens gamla dubbelroll som sock
nens religiöse och världslige ledare. Först med kom
munreformen 1862 bröts en del av hans makt i och med 
att socknen splittrades i en borglig och en kyrklig kom
mun. Skolfrågor fortfor dock att ligga under hans spira 
till mitten av 1900-talet.

Under 1800-talet och framförallt från mitten av år
hundradet samverkade många faktorer till att förändra 
”den gamla ordningen”. Ståndssamhället med sina 
starka kollektiv och slutna korporationer var i upplös
ning. Kyrkopliktens och konventikelplakatets avskaf-
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fände 18 55 och 18 5 8 är några exempel på hur den kyrk
liga exklusiviteten börjat luckras upp. Slopandet av 
skråväsendet 1846 och handelsordningen av samma år 
är ytterligare ett par reformer som fick avgörande be
tydelse för landsbygdens utveckling. Det låg nu inga 
hinder i vägen längre för den som ville öppna en lant
handel i t.ex. kyrkbyn och om det möjligtvis tidigare 
hade funnits åsikter om var liknande världsliga anord
ningar skulle placeras i förhållande till kyrkan var såda
na diskussioner inte längre aktuella. Följden för kyrk- 
platsens funktion som sockencentrum blev naturligtvis 
att dess betydelse ökade ju fler verksamheter som eta
blerade sig där.

Men det finns en viktig händelse som i många fall fick 
förödande konsekvenser för kyrkbyarnas tillväxt och 
det var järnvägens införande i Sverige. Byggdes sta
tionshuset långt från kyrkplatsen var det stationen som 
drog nyttan av den nya näringsfriheten, varvid de flesta 
verksamheter etablerade sig runt stationshuset i stället 
för runt kyrkan. Lite tillspetsat skulle man kunna säga 
att stationshuset övertog kyrkans och prästgårdens roll 
i det nya sekulariserade samhället.

I det följande skall tre kulturhistoriskt värdefulla sock
encentrum undersökas utifrån de aspekter som redo
gjorts för i den här skriften. De tre exemplen är hämta
de från Börstil i nordöstra Uppland, Väse i södra Värm
land och Dädesjö, mitt i Småland. Börstil är inte klassat 
som riksintresse för kulturmiljövården, vilket däremot 
Väse och Dädesjö är.
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Bör stil i Uppland Kulturmiljön
Börstils stora kyrka vittnar om att Börstilsby en gång 
var ett viktigt kyrkligt centrum.

Även kyrkoherdens välstånd är ovanligt avläsbart i 
Börstil. Den öppna marken runt kyrkbyn ger en före
ställning om omfattningen av kyrkoherdeboställets 
åker- och ängsmark.

Det två prästgårdarnas läge illustrerar på ett tydligt 
sätt skillnaden i status mellan de kyrkliga tjänsteinne- 
havarna. Som kontrast till det rika kyrkoherdebostället 
med sina öppna marker ligger den lilla komminister
gården inträngd mellan de övriga hemmanen i en annan 
del av byn.

Det gamla vägnätet och kyrkbyns husgrupperingar 
berättar om Börstilsbys olika utvecklingfaser från för- 
kristen tid till 1800-talets utbyggda sockencentrum 
med sockenstuga, sockenmagasin, skolhus och lärar
bostad.
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Börstilsby från väster. Gamla landsvägen går längs efter kyrkogårds- och däremellan skymtar skolhusen. Längst till höger ligger själva 
muren. Till höger om denna syns sockenstugan och sockenmagasinet byn.

Byggnaderna i Börstils sockencentrum 
Mitt i ett öppet slättlandskap ligger Börstils socken
centrum, utspritt kring det vägskäl där vägen från Upp
sala möter Roslagsvägen från Stockholm. Börstilsby 
består idag av följande byggnader som har haft socken
kommunala funktioner: kyrka, prästgård, sockenstu
ga, skolbus och sockenmagasin. (De på kartan svart- 
markerade byggnaderna). Därtill kommer att det gam
la vägnätet som en gång band ihop dessa byggnader är 
fullt skönjbart, trots att de ovannämnda riksvägarna 
trasat sönder systemet. Framförallt är det Uppsalavä- 
gen som har förstört sambandet mellan miljön närmast 
kyrkan och Börstilsby. De byggnader som ”fattas’ är 
således klockargård, fattigstuga, tiondebod och kyrk- 
stallar. Alldeles vid kyrkan ligger sockenstugan och 
sockenmagasinet, vilka är de byggnader som uppen
bart har de högsta kulturhistoriska värdena. Socken-

BYGGNADER I BÖRSTILS SOCKENCENTRUM

Komminister boställe.
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stugan är från 1830-talet och sockenmagasinet från slu
tet av 1700-talet.

En uppländsk järnåldersby 
Sannolikt finns det en kontinuitet i Börstils sockencent
rum som sträcker sig från förkristen tid och framåt. 
Byns läge med sitt gravfält, troligen från järnåldern, ty
der på detta.11

Centralitet - medeltiden
När så kyrka skulle byggas och prästbol skulle anskaf
fas uppfördes en kyrka nordväst om byn medan präst
gården anlades i sydöstra utkanten av byn, där det 
fanns lämplig mark att tillgå. Den nuvarande kyrko
byggnaden är resultatet av en ombyggnad på 1850-talet 
och förmedlar en känsla av burgenhet som bör ha varit 
giltig för den bygd och för de människor som låtit byg
ga den. Denna besuttenhet kan ledas tillbaka i tiden. 
Långhuset, med urprungliga delar från 1300-talet, vitt
nar nämligen om att kyrkan redan vid uppförandet var 
av speciell dignitet. Den betecknas som en ovanligt stor 
salkyrka, vilket gör det troligt att Börstils kyrka redan 
under medeltiden tjänade ett stort omland och att dess 
kyrkoherde styrde över ett mycket vidsträckt område.12 
Den stora skärgården utanför Börstil bör ha legat under 
dess spira, för Öregrund blev egen församling först på 
1490-talet, Östhammar fick kyrka 1675 och Gräsö ka
pell invigdes 1695. Börstil var moderförsamling över 
Östhammar annexförsamling och Gräsö kapellförsam
ling till 1846, då Gräsö istället lades till Öregrund.

BYGGNADER I BÖRSTILS SOCKENCENTRUM

GravfdLt

1000 meter

Den större cirkeln utmärker läget för den förkristna byn, den mindre 
cirkeln gravfältet.

BYGGNADER I BÖRSTILS SOCKENCENTRUM

1000 meter

På medeltiden anlades kyrka och prästgård i norra respektive södra 
delen av byn.

11 Fornlämningsregistret Uppsala län, Börstil 108.
12 Se bl.a. Ann Catherine Bonnier, s. 137.
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Kyrkliga förtecken -1600- och 1700-talen 
Under slutet av 1600-talet utvidgades kyrkbyn både i 
väster och nordöst. Det område som idag kallas Bro
bäck och Katrineberg byggdes ut, men var och är fort
farande klart avskilt från den gamla bykärnan. Likaså 
utökades själva kyrkplatsen med ett område öster om 
kyrkan.

På en karta från 1735 ser man hur kyrkoherdebostäl
lets ängsmark och två gärden breder ut sig, inte bara 
runt själva gården utan prästens ägor tycks omsluta he
la byn. Prästgårdens åker och äng är nästan dubbelt så 
stor som byns sammanlagda areal, vars gärden ligger en 
bit bort från själva byn.

Ännu idag är prästgårdens marker obebyggda, var
för man kan ana de stora inägor som en gång ingick i 
Börstils prästgård. Kyrkoherdebostället var också ett 
av de större i Uppland, skattlagt till två mantal, vilket 
får anses som en mycket stor gård. Den var den ojäm
förligt största också i kyrkbyn, ty de andra hemmanen 
var tillsammans satta till tre mantal på sju bönder.13

En vattenkvarn och en holme, Karön, till största de
len skogbeklädd, ingick i prästbordet. Följaktligen var 
Börstil ett av de ”fetare” pastoraten i landet och därför 
en attraktiv tjänstgöringsort för en prästman. Under 
vissa perioder under 1600-och 1700-talen fungerade 
prästgården t.o.m. som prostgård. Kontraktsprostsyss
lan över Oland-Frösåkers kontrakt - ett kyrkligt för
valtningsområde bestående av 15 socknar - alternerade 
nämligen mellan kyrkoherden i Alunda och kyrkoher
den i Börstil.14

Prästgårdsbyggnaden står kvar, men används inte 
längre som prästgård. Det är idag inte mycket som på
minner om dess storhetstid under tidigare århundra
den. Boningshuset är kraftigt ombyggt på 1950-talet 
och nästan alla ekonomibyggnader saknas. Det enda 
som återstår i hela det månghussystem som äldre tiders

prästbostad bestod av är en äldre bod i liggande tim
mer. Några gamla lönnar som tycks vara rester av en 
allé skvallrar dock om gårdens forna status. När Jonas 
Carl Linnerhielm reste genom Uppland 1807 och passe
rade Börstils kyrka, lade han märke till dessa lönnar: 
”Strax bortom sistnämnde Kyrka var Prestgården, der 
ett par stora lönnar ägde så mycket mer värde, som 
trakten eljest var nog kal”.15

Kyrkoherdebostället var inte den enda prästgården i 
Börstilsby. En karta från 1734 års karta uppger att det 
fanns ett kaplansboställe, dvs. en komministergård, i 
Katrinebergs-ZBrobäckområdet som ligger väster om 
kyrkan vid landsvägen till Uppsala. Vid storskiftesför- 
rättningarna 1770-1771 berättades att kaplanen haft 
sin hustomt på byns mark alldeles söder om kyrko
gårdsmuren.16 Någon gång, troligen i slutet på 1600- 
talet, flyttade han ut till nämnda område och fick ett 
eget boställe. Antagandet att detta skedde i slutet på 
1600-talet beror på att de flesta kaplaner i Uppland vid 
den tidpunkten fick ordinarie lön med boställe. Innan 
dess hade de lönats av kyrkoherden och haft en enklare 
bostad i en kaplansstuga, i klockargården eller i kyrko
herdebostället.17 Kaplansbostället i Börstil var satt till 
1/4 mantal och dess åker och äng låg i ägo blandning 
med byns gärden. Dessa förhållanden var typiska för 
komministergårdarna, ty de utmärkte sig oftast inte 
framför de övriga gårdarna i byn.

På kartan från 1735 har kaplanen som närmsta gran
ne en smed och tvärs över vägen ligger en backstuga. 
Fyrtio år senare har ytterligare hus tillkommit och ännu 
en backstuga byggts. Även en båtsman har slagit sig ned 
i området.181 egenskap av socknens centrum drog kyrk
byn till sig sådana grupper som inte hade egen gård att 
livnära sig utav. Hantverkarna sökte arbetstillfällen 
och hade större chanser att få sådana där många män-

15 Linnerhielm III, s. 140.
16 LMV A13/9:2. Börstil 1771.

13 LMV A13/9:l Börstil 1735. 17 Ola Ehn, s. 150 f.
14 Se t.ex. Carin Bergström, s. 31. 18 LMV A13/9:2. Börstil 1771.
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På storskifteskartan från 1771 ligger byns gården som öar i präst- två backstugor. Själva sockencentrumet har utvidgats med en sock- 
gårdens ägohav. Sedan medeltiden har kyrkbyn utvidgats åt väster en- och klockarstuga öster om kyrkan, 
och på 1770-talet finns här både komministergård, båtsmanstorp och
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Sockenmagasinets läge i Börstil visar a tt kyrkplatsen även 
drog till sig rent ekonomiska aktiviteter.

niskor var bosatta. Samma sak gällde för backstugesit- 
tarna som kanske kunde hoppas på en viss försörjning 
av de mer besuttna bönderna i kyrkbyn. Börstilsby un
derhöll uppenbarligen en båtsman eftersom han kallas 
för byns båtsman i källorna. Av storskifteshandlingar- 
na framkommer att han i likhet med kaplanen hade del i 
byns gärden.

Det var dock inte bara västerut som Börstilsby ut- 
vigades utan på 1600-talet och framförallt på 1700-ta- 
let började hus med sockenkommunala funktioner 
uppföras vid kyrkan. I det äldre kartmaterialet bildar 
vägnätet öster om kyrkan en trekant, som till en del är 
synlig även idag. 1735 års karta anger att det låg ett 
klockarboställe inne i denna vägtriangeln medan 1771 
års storskifteskarta anger både en ”sochne- och klock- 
arstuga”. De två kartbilderna berättar i all enkelhet om 
en dynamisk utveckling på det sockenkommunala om
rådet. På 1700-talet växte det lokala självstyret i om
fång och betydelse. Allt fler frågor skulle diskuteras och 
beslutas om på sockenstämman. Detta märks inte 
minst på de bevarade sockenstämmoprotokollen som 
ökar markant efter 1750-talet. Börstils sockenstämmo- 
protokoll, liksom många andra socknars i Uppland, tar

sin början från 1730 och framåt. För att denna verk
samhet skulle fungera uppfördes regelrätta sockenstu
gor, skilda från klockarbostaden.

Det är inte bara den ökade frekvensen protokoll som 
berättar om stämmans växande betydelse i Börstil utan 
även innehållet i protokollen vittnar om vilken omsorg 
börstilborna under de här åren lade ner på en funge
rande sockenstuga. Ar 1753 var sockenstugan så fall
färdig att man rev den och en ny byggdes på samma 
ställe. Fyrtio år senare byggde börstilborna återigen en 
ny sockenstuga, varvid den gamla såldes på auktion.

Stugan nyttjades inte bara för sammanträden av oli
ka slag utan också som bostad för hemlösa. På 1820- 
talet sköttes t.ex. två föräldralösa barn av några barn
sköterskor i sockenstugan. Socknen ställde upp med 
spannmål och kläder för barnens underhåll.19

Intill 1830-talet låg sockenstugan inom den beskriv
na vägtriangeln för att sedan uppföras på ett helt annat 
ställe, nämligen på den mark som ligger mellan kyrkan 
och själva byn. När sockenstugan uppfördes fanns

19 Sockenstämmoprotokoll 15/71744,15/71753,10/101819 Börstils 
kyrkoarkiv K 1:1, ULA.
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dock redan en byggnad på platsen. Sockenmagasinet 
hade uppförts där i slutet på 1700-talet.

Trots sin mycket profana verksamhetsform kan även 
Börstils sockenmagasin räknas till de ”kyrkliga bygg
naderna”. Det var nämligen församlingens kyrkoherde 
som initierade magasinsrörelsen och församlingens 
komminister som administrerade den.

Själva magasinsbyggnaden bör vara från 1780-talet. 
Verksamheten satte dock igång tidigare, ty redan 1773 
föreslog kyrkoherden i Börstil sockenmännen att de 
skulle starta en magasinsrörelse. Det befintliga kyrko
härbärget (tiondeboden) fick duga till en början. Först 
1784 bör magasinsverksamheten ha kommit igång på 
allvar, eftersom de bevarade räkenskaperna börjar från 
och med det året.20 I likhet med sockenstugan, som 
dock byggdes senare, placerades magasinet mellan kyr
kan och kyrkbyn. Var någonstans det gamla kyrkohär
bärget låg är osäkert, men kanske föreställer den lilla 
fyrkant som är avtecknad på 1771 års skifteskarta kyr
kohärbärget. Den är inritad bredvid sockenstugu- 
komplexet i det område som bildar en trekant öster om 
kyrkan.

Börstils magasinsräkenskaper upphör 1850, varav 
man kan dra slutsatsen att även magasinsverksamheten 
upphörde då, eftersom det stämmer in i den föreställ
ning vi har av sockenmagasinens livslängd. Under de år 
den fungerade var den en viktig del i Börstils ekonomi. 
Avkastningen gick bl.a. till vissa underhåll i prästgår
den, till organistens och barnmorskans lön.

I skuggan av staden Östhammar 
-1800- och 1900-talen
Börstils nuvarande sockenstuga är från 1830-talet och 
ligger mittemot kyrkan på andra sidan gamla landsvä
gen. I samband med att börstilborna byggde den nya 
sockenstugan närmare kyrkan, lät man utföra omfat
tande reparationer på den gamla för att omvandla den

20 Sockenmagasinets räkenskaper 1784-1850, Börstils kyrkoarkiv
LVa, ULA.

till fattigstuga/hus. Mot slutet av 1800-talet förvand
lades huset till fattiggård. Namnet lever kvar i den stora 
ekonomibyggnaden i Börstilsby som kallas för fattig- 
gårdsladugården. Skillnaden mellan fattigstuga och 
fattiggård var att den sistnämnda till en del var en för
sörjningsinrättning, där de intagna i möjligaste mån 
skulle göra rätt för sig. Fattiggården hade därför som i 
Börstils fall ofta jordbruk. Själva vårdanstalten finns 
inte kvar utan lär ha brunnit ner i slutet på 1800-talet. 
Det ligger dock ett vitrappad ålderdomshem från 1930- 
talet i samma område, som kan ses som en naturlig fort
sättning på Börstils fattigstugo- och fattiggårdsverk- 
samhet.

Idag ligger f.d. kyrkskolan och f.d. lärarbostaden un
gefär där klockarbostaden, den gamla sockenstugan 
och fattiggården legat. Skolbyggnaden är från 1897. In
nan dess hade småskolan under många år varit inrymd i 
fattiggården medan folkskolan använt sockenstugans 
lokaler. Nu inrymdes bägge skolformerna under sam
ma tak. En bit bort från skolhuset uppfördes en lärar
bostad med nödiga uthus både för folkskolläraren och 
småskolläraren. De lärarbyggnader som finns kvar 
idag är ett boningshus i ett och ett halvt plan från 1925, 
en bodlänga och ett uthus från ungefär samma tid. FIu- 
sen fungerar idag som kyrkvaktarbostad.

Att Börstil fick sin egentliga kyrkskolebyggnad först 
1897 får anses som sent. Det var över femtio år efter 
folkskolereformens införande 1842. Börstilbornas 
motvillighet att höja kvalitén på undervisningen i sock
nen märks redan i sockenstämmoprotokollen från mit
ten av 1700-talet. Detta hade att göra med socknens 
närhet till städerna Östhammar och Öregrund och till 
bruket Forsmark. Där fanns redan tidigt fasta skolin
rättningar som barnen från grannskapet kunde utnytt
ja. Vissa byar kallade under sommaren till sig skickliga 
skolynglingar från Öregrunds skola att undervisa deras 
barn.21

21 Se t.ex. Carin Bergström, kapitlet Barnens undervisning - föräld
rarnas sak eller prästens? s. 125 f.
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Även vid folkskolereformen 1842 stödde sig börstil- 
borna på Östhammar. År 1846 beslöt Östhammar och 
Börstil om gemensam skolinrättning, varvid Börstil 
skulle få utnyttja stadens skolhus och skolinrättning. 
Skolläraren i Östhammar antogs till överlärare, vilket 
bl.a. innebar att han skulle examinera de barn som un
dervisades av byskollärare ute i socknens skolrotar.22 
Det dröjde således till 1897 innan Börstil fick ett ”rik
tigt” skolhus.

Helt följdriktigt fick Östhammar på 1800-talet det 
mesta av den kommunala servicen. Är 1905 fanns både 
bankkontor, lasarett, provinsialläkare, apotek, veteri
när och telegraf- och telefonsstation i staden. Det fanns 
således ingen anledning att inrätta dessa ”nymodighe
ter” i Börstilsby. Dock har det legat en handelsbod all
deles bakom kyrkan.

När järnvägen kom till nordöstra Uppland var det 
framför allt den smalspåriga järnvägen som 1876 drogs 
mellan Dannemora gruvor, Gimo bruk och utskepp- 
ningshamnen Hargshamn som eventuellt kunde ha på
verkat Börstils kyrkby. Men järnvägen anlades mycket 
längre söderut och kom inte att beröra Börstil.23

I dag är det mycket tyst i Börstils sockencentrum. 
Ingen av de byggnader som fortfarande finns kvar i 
kyrkbyn och som konstituerar ett sockencentrum an
vänds i sin gamla funktion, utom möjligtvis sockenstu
gan där sammanträden ibland äger rum.

22 Sockenstämmoprotokoll 18/1 1846, 21/2 1847, 30/5 1848 K 1:4, 
Östhammars pastoratsexpedition.

23 Se Bygd att vårda 1, s. 103.
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Sedan länge är skolan i Börstil nedlagd. Den hissade flaggan framför 
skolhuset och lärarbostaden minner om forna tiders examensdagar.

Uppland l-II. Skildring av land och folk (Stockholm 
1905,1908).
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Väse i Värmland

Kulturmiljön
Väse kyrkplats utgör ett välbevarat sockencentrum 
med kyrka, prästgård, klockargård, sockenstuga, skol
hus och kyrkstallar. Dess utformning är typisk för den 
värmländska centralbygden och uttrycker på ett tydligt 
sätt det välstånd som den bördiga jorden runt Vänern 
skapat.

I Ve - en knapp kilometer från kyrkan - ligger det 
gamla kronofogdebostället som också haft funktion 
som gästgivargård och tingshus. Placeringen av dessa 
”institutioner”, klart avskilda från kyrkbyn, är ett 
iögonfallande exempel på att de kyrkliga och världsliga 
funktionerna ligger skilda åt.

Byggnaderna i Väse sockencentrum 
Väse sockencentrum ligger i ett öppet slättlandskap vid 
sjön Panken, som en gång varit en vik av Vänern. Nära 
kyrkbron, som leder över ån Glumman till kyrkan, går

BYGGNADER I VÄSE SOCKENCENTRUM

KRON0FO6DE6ÅR.D

•KYRKSTALLAR.

SKOLHUS-

STATIONSSAMHÄLLE

vägen mellan Karlstad och Kristinehamn. Knappt en 
kilometer väster om kyrkan vid Ve går avtagsvägen till 
Molkom och Filipstad. Väse sockencentrum består av 
kyrka, prästgård, sockenstuga, klockargård, skolhus 
och kyrkstallar. (De på kartan svartmarkerade byggna
derna). Kyrkvägen som går från prästgården till kyrkan 
är också värd att nämnas. Sålunda fattas sockenmaga
sin, fattighus och tiondebod. Den byggnad som för
utom kyrkan har det högsta kulturhistoriska värdet är 
prästgården som är byggnadsminnesförklarad.
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Centralitet - den förhistoriska tiden 
Namnet Vase kommer troligen av Vassan eller Vassan 
som bör ha varit det gamla namnet på ån Glumman. Av 
fornlämningsfrekvensen att döma kan trakten räknas 
till den värmländska centralbygden redan under förhi
storisk tid. Det finns uppgifter om att Sigvat Tordsson, 
som färdades genom Värmland år 1008, passerade ge
nom Väse. En av Värmlands tre runstenar står inte 
långt från vägskälet i Ve. Det är troligt att den är en av 
de två runstenar som en gång markerat en bro eller ett 
vadställe.24

Storgårdar - medeltiden
På medeltiden anlades en liten träkyrka nordväst om 
den nuvarande kyrkan. Platsen för denna, liksom för 
den nuvarande, är således strategiskt utvald, vid det 
gamla genomfartsstråket utmed Vänerns norra strand 
och vid Glummans utlopp i Vänern. Flera gårdar och 
hemman, som ägdes av Riseberga kloster, finns om
nämnda redan på 1300- och 1400-talen. Till dem hörde 
många av de som var eller skulle utveckla sig till stora 
gårdar som Hammar, Hovlanda, Välinge, Silkesta, 
Rör, Karsvalla m fl.25 De ligger söder om eller runt Väse 
kyrka, ty den bördiga jorden vid Vänerns stränder alst
rade stora gårdar, medan den norra delen av socknen 
med sin magrare jord frambringade mindre hemman.

Ett kyrkligt centrum - 1600- och 1700-talen 
Markerna runt Väse kyrka tillhörde tre gårdar. Alla ha
de de på något sätt anknytning till kyrkan. Prästgården 
As ligger österut, klockarbostället västerut och gården 
Mölntorp ligger alldeles norr därom. Den sistnämnda 
gården hade anknytning till kyrkan genom att klockar

24 Se Sven B F Jansson, s. 56. Fyndplatsen är belägen ett 50-tal meter 
söder om den plats där den nu står. Av Värmlands tre runstenar står 
en, Järsbergsstenen, närmare Kristinehamn och utmärker säkerli
gen samma väg.

25 Se t.ex. Karl J Karlsson, s. 22. Om gården Hammar, se Slott och
herresäten i Sverige. Västergötland, Dalsland, Värmland 2,
s. 269.

na i Väse och/eller deras släkt ägt denna gård från 1800- 
talet och framåt till dess den blev hembygdsgård 1942.26 
Alldeles nära kyrkan, där den utvidgade kyrkogården 
nu ligger, anlade bruksägare Kolthoff ett tegelbruk i 
mitten på 1700-talet.27

Kyrkan
Som så många andra kyrkors historia präglas Väse kyr
ka av den stora befolkningstillväxten som socknen 
drabbades av. Den vitputsade kyrka vi ser idag byggdes 
mellan åren 1760-1762 och är en av de största lantkyr
korna i Värmland. Klocktornet restes 1794. Ar 1783 
behövdes ytterligare utrymme och en läktare installera
des inne i kyrkan. Befolkningstrycket resulterade också 
i att begravningsplatserna utökades.28 På 1770-talet 
byggde väseborna en mur runt kyrkogården. Dess syfte 
var inte bara att markera kyrkogårdens yttre gränser 
utan också att hindra betande kreatur från att ta sig in 
på området. Kyrkogårdsmuren försvårade även män
niskornas tillträde till kyrkan, vilket följande socken- 
stämmoprotokoll från 1773 visar: ”Förmanades för
samlingen att, sedan nu kyrkogården blivit inhägnad 
med stenmur, icke vidare köra med sina åkdon ända till 
kyrkdörren utan stanna vid kyrkogårdsporten”.29

Prästgården
Väse prästgård ligger på en höjd öster om kyrkan. Den 
gamla kyrkvägen, som kantas av träd, bildar en axel 
mellan kyrka och prästgård. Prästgårdsanläggningen 
består av en tvåvånings manbyggnad och tvenne tvåvå- 
ningsflyglar. Huvudbyggnaden uppfördes 1807 till 
1808 och ersatte då en 1600-talsbyggnad på samma

26 Se t.ex. Svenska gods och gårdar III. s 617. Även Karl J Karlsson i 
Väse socken i forntid och nutid, kapitlet Klockargården och dess 
innehavare.

27 LMV R86 65/4.
28 Fr.o.m. 1783 slutade man i Sverige att använda kyrkorummet och 

utrymmet under kyrkgolvet som begravningsplats vilket innebar 
att såväl hög som låg begravdes på kyrkogården.

29 Karl J Karlsson, s. 229.
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I södra delen av Väse socken finns idag tre synliga centrumbildning
ar. Den norra cirkeln utmärker kronofogdegården, den mellersta in
rymmer kyrkplatsen med kyrka, sockenstuga, klockargård, kyrkstal- 
lar och prästgård och den södra cirkeln utmärker stationssamhället.

plats. Fasaden består av faluröd locklistpanel och taket 
är lagt med skifferplattor. Det mest framträdande på 
huset är dess pampiga dörromfattning i nyklassicistiskt 
utförande med en kraftig trekantsgavel buren av raffla
de pilastrar. Den ena flygeln rymmer pastorsexpedition 
samt bostad och är från omkring 1810. Den andra, en 
bodlänga, är från samma tid. Även ett gammalt maga
sin ingår i gårdskomplexet. Anläggningen byggnads- 
minnesförklarades 1969. Enligt den prästgårdsinvente- 
ring som gjordes i Värmland 1973-74 bildar Väse 
prästgård tillsammans med den näraliggande arrenda- 
torgården det kanske finaste exemplet på en stor präst
gårdsanläggning i Karlstads stift.30

Hade det inte varit för vägen ner till kyrkan skulle 
Väse prästgård lika gärna kunna tas för en liten värm
ländsk herrgård. Den nyklassiska stilen med en enkel 
och flärdfri exteriör med manbyggnad i två våningar 
och en imponerande frontespis - i prästgårdens i Väse 
fall utbytt mot en rikt inramad ytterdörr - blev stilbil
dande för de värmländska herrgårdarna under 1800- 
talets första hälft. Kanske är det också den ursprungliga 
rödfärgen som skvallrar om att gården inte är en herr
gård utan en prästgård, eftersom de värmländska gods
ägarna under 1800-talets lopp ofta övergav den röda 
färgen på sina corps-de-logis till förmån för ljusa olje
färger.

Även manbyggnadens skiffertak knyter an till värm
ländska traditioner. De första brytningarna av skiffer 
för taktäckning startade nämligen i Värmland och 
Dalsland i slutet av 1700-talet.

Väse var till 1869 moderförsamling över Alsters och 
Östra Fågelviks församlingar. Kyrkoherdebostället var 
satt till ett mantal och 1870 års löneregleringsresolu- 
tion nämner att det i bostället även ingick ett hemman 
Norketorp på 1/8 mantal och tre lägenheter: Åsbol, 
Gräsmyren och Intaget.31 Pastoratet var ett första klas
sens pastorat, vilket krävde att kyrkoherden i Väse ha-

30 Prästgårdsinventeringen 1974 i Karlstads stift, s. 11.
31 Redogörelse för de ecklesiastika boställena 5 Värmlands län, 

s. 226.
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Väse kyrka och kyrkstallar från öster. Det var länge sedan kyrkstal- 
larna användes som uppställningsplats för hästar. Behovet av en håll

plats vid kyrkan har nu tillgodosetts genom en busskur vid vägkan
ten. Foto Erik V. Johanson.

Huvudbyggnaden i Väse prästgård har sedan början av 1800-talet 
ansenliga dimensioner. Det var inte bara kyrkoherdens stora familj 
som krävde utrymme. I mitten av 1800-talet ingick både bokhållare, 
hushållerska, ett par pastorsadjunkter, några släktingar till prästfa
miljen och ett stort antal drängar och pigor i hushållet. Foto Erik V. 
Johanson.

de en ståndsmässig boning. Det är därför anmärknings
värt att den nya prästgården byggdes i början av 1800- 
talet och inte tidigare. Enligt uppgift i prästgårdsinven- 
teringen utdömdes huvudbyggnaden 1777. Den var då 
hundra år gammmal, men det dröjde ända till 1808 in
nan en ny manbyggnad stod färdig.

Går man till Karlstads stifts herdaminne får fördröj
ningen sin förklaring. Mellan åren 1788-1807 var Da
niel Herlenius kyrkoherde i Väse pastorat och om ho
nom berättas det, att ”han var den rikaste präst som 
varit i detta stift”. Uttalandet kom sig av att Herlenius 
ägde inte mindre än 10 hela mantal i Väse och var bosatt 
på Väses ojämförligt största gård, Hammar. Tack vare 
egen skicklighet och ett ingifte i en känd värmländsk 
bruksägarsläkt förvärvade han en ansenlig förmögen
het. Han hade därför inget intresse av att skapa sig en 
bostad som anstod en kyrkoherde över Väse pastorat 
och det blev först hans efterträdare som 1808 erhöll en 
sådan inramning.32

32 Edestam s. 89.
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Klockargården i Våse ligger väster om kyrkan, ute på ”hammaren”, 
där sjön Panken skymtar mellan ekonomibyggnaderna.

Klockargården
Klockargården i Väse ligger en bit bort från kyrkan. En 
rak väg som utgår från själva kyrkplatsen leder ner till 
huset vid sjön Panken. Dess läge och även dess vackra 
utformning, ett tidigt 1800-tals hus med säregna tre
kantiga fönster på övervåningen, vittnar om en viss sta
tus. Intrycket stämmer med den historiska verklighe
ten. Redan tidigt - jordeboken 1568 för Väse socken 
upptar en lägenhet ”Klåkaregården” - hade klockaren i 
Väse ett eget boställe och den öppna mark som idag lig
ger mellan kyrkan och klockargården ingick i boställets 
ägor. År 1720 fick Väse församling köpa bostället som 
skattehemman. Det var då satt till 1/8 mantal.33

När Väse församling år 1785 byggde en ny socken
stuga ville klockaren inte längre dela sin bostad med en 
sockenstuguverksamhet utan byggde sig en klockar
gård på den nuvarande platsen. Eftersom boställets 
ägor sträckte sig ända ner till sjön Panken, behövde för
samlingen inte släppa till någon ny jord. Det är också 
därför som klockarbostaden ligger så pass långt från 
kyrkan, eftersom marken från kyrkan till klockarbo
staden ingick i klockarbolet. Sockenstämmoprotokol- 
len visar nämligen hur klockarna fick kompensation

33 Redogörelse för de ecklesiastika boställena 5, Värmlands län, 
s. 231.

för den mark han förlorade varje gång kyrkogården 
breddades. Det ingick ju i klockarens rättigheter att få 
släppa ut sin boskap på bete på kyrkogården. Vid ett 
tillfälle, år 1804, fick klockaren sig sjöslåttern tilldelad 
som vederlag av kyrkan, vilket bör ha varit den vass- 
och strandkant vid klockargården, som idag benämns 
Kyrkovassen på ekonomiska kartan.

Sockenstugan
Sockenstugan i Väse är belägen alldeles utanför kyrko
gårdsgrinden. Den är inte upptagen i den kulturhisto
riska inventeringen i Karlstads kommun som Värm
lands museum gjorde 1976-1978, troligen beroende på 
att den inte betraktats som byggnadshistoriskt intres
sant. Kanske har man inte heller känt till dess viktiga 
funktion. Idag består den gamla sockenstugan av två 
sammanbyggda envåningsshus, där man av fönstrens 
utseende och antal kan ana att den ena delen fortfaran
de används till bostad och den andra till samlingslokal.

Som så många andra sockenstugors historia är den 
från början intimt förknippad med klockarens, som re
dan har framgått av beskrivningen av Väse klockar
gård. På 1780-talet skiljdes de båda funktionerna åt, ty 
1786 stod en ny sockenstuga färdig på den förras ställe, 
med storstuga och två rum.
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Väse socken byggde aldrig något sockenmagasin. I 
stället fungerade fattigkassan som en spannmålsbank. 
Men någonstans måste säden förvaras, varför man 
1814 beslöt att använda ett rum på övervåningen i sock
enstugan som lagerlokal.34

Sjuttio år senare meddelar protokollen att övervå
ningen i sockenstugan skulle rivas och taket skulle be
läggas med skiffer och långt senare, år 1949, förlängdes 
huset till sitt nuvarande utseende.

I likhet med andra sockenstugor var sockenstugan i 
Väse platsen för alla de sammanträden som behövdes 
för att styra en sådan stor socken. Men den var också 
platsen för informella möten; att sitta och röka och 
”skvallra” i sockenstugan i stället för att komma i tid 
till gudstjänsten var ett populärt nöje även i Väse.

Till sist en tidsbild från Väsebygden på 1860-talet 
som ger en skrämmande bild av vad som kunde försig
gå inom sockenstugans väggar, i en tid då det starka 
befolkningstrycket gav ett överflöd av arbetskraft i Vä
se: ” Om en barnflicka behövdes i familj en, då gällde det 
att vara med på auktionen i sockenstugan och ropa in 
en flicka i passande ålder. Jag minns, att när en sådan 
flicka blev överflödig hemma, så var det bara att på nytt 
låta henne utbjudas vid auktion i sockenstugan. Vid av
skedet följde gråten flickan.”35

Ett världsligt centrum -1600- och 1700-talen
Knappt en kilometer från kyrkan ligger Ves kronofog
degård. Det är ett vackert gammalt boställe från sekel
skiftet 1800, som byggnadsminnesförklarades 1970. 
Med sin stora röda huvudbyggnad och sina två flyglar 
liknar den Väse prästgård.

34 Karl Åmark har i sin förteckning över inrättade sockenmagasin inte 
registrerat något sådant i Väse. Ser man på spridningen av socken
magasin i Värmlands län, som består av ungefär 90 socknar, har 
Åmark registrerat 29 magasin. Alla ligger i västra Värmland och 
många av dem på Värmlandsnäs. Varför socknarna i östra Värm
land inte startade några sockenmagasin är svårt att säga.

35 Karl J Karlsson, s. 270.

Källorna berättar om ännu en institution i Ve, en 
gästgivargård, som resenären Linnerhielm besökte 
åren 1796 och 1806: ”Hyggliga rum och beskedligt be
mötande underhöllo det första goda intrycket”. Han 
tjusas också av utsikten över sjön och de stora gårdar
na. Dock klagar han vid det första tillfället på att det 
ryker in i rummen. Andra gången är han dock helt till
freds med inkvarteringen.36 Det finns exempel på ytter
ligare aktiviteter i gästgivargården i Ve. Där hölls här
adsting i slutet av 1700-talet.37 Frågan är om något av 
de gamla husen i fogdegården fungerat som gästgivar
gård? På Lantmäteriverket i Gävle finns en skifteshand
ling från 1753 som upplyser om att före 1753 låg de 
bägge gårdarna på samma bytomt. Det året skiftades 
tomten varvid gästgivargårdens alla hus, där också ett 
tingshus ingick, fick flytta en bit österut till en ny tomt. 
På norra sidan om landsvägen ”utstakades ladugårds- 
tomterna mittemot och af lika längd med mangårdar
na”.38

Det fanns således både kronofogdeboställe, gästgi
vargård och tingshus i Ve, vilket enligt landsbygdens 
mått mätt innebar en ansenlig centrumbildning. Om 
man definierar ett sockencentrum - som gjorts här - 
som socknens gemensamma funktioner, fysiskt ut
tryckta i ett byggnadsbestånd runt kyrkan - kan inte 
centrumbildningen i Ve räknas till ett sockencentrum, 
ty kronofogden förvaltade Östersysslets fögderi som 
bestod, förutom av Väse, av ytterligare femton socknar 
i östra Värmland. Gästgivargården betjänade resande 
varifrån de än kom och i tingshuset sköttes förhand
lingar som gällde hela häradet, dvs. Väse, Alster och 
Fogelvik socknar.

Dock fungerade byn Ve, likaväl som kyrkbyn, såsom 
en mötesplats för väseborna. Här ägde mantalskriv
ning, uppbördsmöten och tingsförhandlingar rum och 
hit gick man för att besöka auktioner och gå på krogen.

36 Linnerhielm II, s. 156.
37 Arvid Ernvik, s. 204.
38 LMV R 86 91/2.

52



Man kan fundera över om kronofogdebostället för
lädes till Ve, därför att Väse kyrkplats låg i dess närhet. 
Den förstnämnda var ju så att säga först på plats. Det 
borde vara naturligt att också andra administrativa 
funktioner än de rent sockenkommunala placerades i 
en redan befintlig centrumbildning. Att bostället inte 
ligger närmare kyrkplatsen kan förklaras med att det 
till en kronofogdegård, liksom till ett kyrkoherdebo
ställe, hörde mycket mark som lämpligen skulle ligga i 
anslutning till gården. Av utrymmesskäl kom därför 
kyrkliga boställen, likaväl som civila att ligga en bit 
bort från centrum.

Det kan också finnas en annan förklaring till bostäl
lets och gästgiveriets placering, ty trots Ves relativa när
het till kyrkplatsen utgjorde den, och gör så än idag, en 
egen liten by som inte växt ihop med kyrkbyn. Kanske 
ligger det en medveten tanke bakom gårdarnas place
ring - i alla fall när det gäller gästgivargården. På lämp
ligt avstånd från kyrkan, där avtagsvägen till Molkom 
och Filipstad viker av från stora landsvägen, anlade 
man någon gång - troligen i slutet av 1600-talet - en 
gästgiverirörelse.39

I ett mycket senare skede, närmare bestämt 1869, in
rättades en handelsbod i Ve, som troligen var den första 
i Väse socken.40

De rikas ock de fattigas Väse 
- proletariseringen under 1800-talet 
Vid genomgången av centrumbildningarna i Väse har 
enbart den södra delen av socknen beskrivits. Den rika 
bygden i söder stod i bjärt kontrast till den fattiga 
skogsbygden i norr. Skogstrakten, och framförallt hä- 
radsallmänningen i socknens norra del, befolkades av 
backstugesittare och allehanda småfolk. ”Skogsbyg
den var nästan en socken för sig och började där ljudet 
af helgmålssringningen från kyrkan bortdog”.41 För att

39 Karl J Karlsson, s. 224.
40 Karl J Karlsson, s. 128.
41 Lars Lämgren, s. 3.

komma till kyrkan om söndagarna hade de längst bort 
boende 21/2 mil att resa och trots upprepade försök att 
bygga upp ett kapell i norra delen av Väse kom ett så
dant aldrig till stånd.

Under 1800-talet ökade befolkningen markant. År 
1805 uppgick antalet till 3 524 personer och 1883 till 
4 900 personer. En ökande proletarisering blev följden 
och de sociala frågorna blev allt viktigare för socken
männen. Det blev därför naturligt att när t.ex. skolor 
skulle byggas och fattiggård skulle inrättas, dessa inte i 
första hand lades i kyrkbyn utan i norra delen av sock
nen där behovet var störst.42 Det är i ljuset av polarise
ringen mellan den fattiga och rika delen av Väse man 
får se den fortsatta utvecklingen av Väse sockencent
rum. De nya sociala institutionerna genererade nya 
centrumbildningar som ”försvagade” kyrkbyns funk
tion som sockencentrum och miljön runt Väse kyrka 
blev, kanske ännu tydligare än förr, de mer välbeställ
das centrum.

Väse kyrkskola, Kungsbacka skola, byggdes t.ex. se
nare än vissa andra skolor i socknen och är jämfört med 
dem ovanligt pampig. Den uppfördes 1886 och är en 
vitrappad byggnad med höga ”klassrumsfönster”.

Kyrkstallarna
Mitt emot kyrkan vid gamla landsvägen står Väses röd
målade gamla kyrkstallar. De uppges vara ditflyttade 
på 1920-talet och vara av varierande ålder från mitten 
av 1700-talet och framåt. De fungerade säkert in på bå
de 30- och 40-talen till dess bilen gjorde hästtranspor
ter ovanliga. Alla ägde förvisso inte en häst utan kom 
istället gående till kyrkan. De som bodde söder om kyr
kan kunde även ta sig sjöledes till gudstjänsten.

Trots att Väse kyrkstallar består av tämligen långa 
längor, som bildar en u-form, utgör de bara en bråkdel

42 Att det inte byggdes något fattighus i Väse har uppenbarligen sin 
förklaring i att ett dylikt inte skulle förslå särskilt långt med tanke 
på alla de medellösa som fanns i Väse. Därtill kom att församlingen 
upplät små stugor till de fattiga på socknens stora allmänning i nor
ra delen av Väse. År 1884 inköptes en lämplig fastighet, dock inte i 
kyrkbyn utan i Ölmskog, som skulle fungera som fattiggård.
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Fogdegården i Ve ligger vid stora landsvägen mellan Karlstad och med vilken makt och myndighet kronofogden styrde sitt fögderi un-
Kristinehamn. Det är ett ovanligt välbevarat boställe som vittnar om der andra hälften av 1700-talet och början av 1800-talet.

av alla de kyrkstallar som bör ha funnits runt kyrkan i 
äldre tid. Förvisso var stallarna då inte så prydligt upp
ställda och så välvårdade som de som står där idag. Föl
jande skildring ger en aning om detta: ”När jag somma
ren år 1907 såg alla dessa stall, hela längor under sam
ma tak utmed landsvägarna, som vid Väse kyrka dela 
sig åt Karlstad, Kristinehamn och Filipstad, säkerligen 
minst lika många som hemmanen i socknen, men nu 
förfallna, medan kyrkan reparerats, så tänkte jag både 
ett och annat”. Även kyrkstallarna står kvar som mo
nument över de klasskillnader som härskade i Väse: 
”De stora herrgårdarna såsom Hammar, Hultsberg 
och Välinge hade egna stall vid kyrkan. Vagnhästarna 
därifrån behövde därför inte stå under ofrälse takläng
or under gudstjänsterna! Droskorna eller heltäckarna 
fingo sin tillbörliga beundran liksom hästarnas seldon

och kuskarnas livreer. De granna kuskarna voro sock
nens så att säga lägre löjtnanter.”43

Järnvägssamhällets dominans 
Framförallt var det dragningen av nordvästra stamba
nan genom Väse år 1869 som hämmade sockencentru
mets fortsatta utveckling. Socknens kärnpunkt förflyt
tades tre kilometer sydost om kyrkplatsen. Post, bank, 
affärer - ja, nästan all samhällsservice etablerade sig 
runt stationshuset. Ännu tystare blev det runt Väse kyr
ka när E 18 drygt 100 år senare fick en ny sträckning. 
Idag går vägen söder om kyrkbyn, istället för att som 
förut passera rakt igenom den.

43 Karl J Karlsson, s. 259.
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Kungsbacka kyrkskola har fungerat som skola i över hundra år.
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Dädesjö i Småland Kulturmiljön
Dädesjö är en centrumbildning med lång kontinuitet 
från förhistorisk tid som till skillnad från många andra 
gamla kyrkbyar är stadd i tillväxt. Förutom sockenstu
ga och kyrkstallar förmedlar två kyrkobyggnader och 
två kyrkoherdeboställen från skilda tider en fördjupad 
kunskap om ett sockencentrums utveckling. Medel
tidskyrkan med unika takmålningar från Staffansle- 
genden har bevarats tack vare en mellanperiod som 
sockenmagasin. En ännu aktiv marknadsplats och ned
lagda stationsbyggnader illustrerar på ett unikt sätt Dä
desjö sockencentrums dragningskraft genom tiderna.

BYGGNADER I DÄDESJÖ SOCKENCENTRUM

STATIONSHUS

magasin GAMLA PRÄSTGÅRDEN

1 PRÄ5TLÖNE60STÅLLE

SKOLHUS— * KYRKSTALLAR. 
GAMLA KYRKAN

■SOCKENSTUGA
ålderdoms-

\X HEM
MARKNADSPLATS

NYA KYRKAN
NYA PRÄSTGÅRDEN

1000 meter
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Byggnaderna i Dädesjö sockencentrum 
Dädesjö socken ligger mitt emellan Växjö och Vetlanda 
inne i de småländska skogarna. Dädesjö sockencent
rum består av kyrka, prästgård, sockenstuga, skolhus, 
sockenmagasin och kyrkstallar. (De på kartan svart- 
markerade byggnaderna). I Dädesjö finns dubbletter av 
de viktigaste komponenterna i ett sockencentrum. 
Kyrkbyn har nämligen två kyrkobyggnader och två 
kyrkoherdeboställen. På ena sidan om landsvägen lig
ger den gamla kyrkan och den gamla prästgården lik
som spegelvända mot sina nyare motsvarigheter.

Någon klockargård, fattigstuga eller tiondebod finns 
inte bevarad.

BYGGNADER I DÄDESJÖ SOCKENCENTRUM

Cirklarna visar på den förhistoriska och den kyrkliga centrumbild
ningen. Mellan dessa har Dädesjö samhälle utvecklat sig.

Centralitet - den förhistoriska tiden 
Dädesjö är länets fornlämningsrikaste socken med mer 
än 80 kända lokaler. Ungefär en halv kilometer väster 
om kyrkan ligger ett stort järnåldersgravfält. Det inne
håller både stensättningar, domarringar och bautaste- 
nar. Väster om kyrkan ligger en marknadsplats.44 Den 
är belägen alldeles vid det stora järnåldersgravfältet, 
vilket gör det tänkbart att Dädesjö utgjort en mötes
plats även innan kyrkan byggdes och socknen bildades. 
Ännu i våra dagar går marknader av stapeln i Dädesjö.

Dädesjö gamla kyrka - medeltiden 
Namnet Dädesjö är belagt i de skriftliga källorna från 
mitten av 1100-talet.45 Sockenbegreppet Dädesjö har 
varit skiftande. Ända fram till 1600-talets slut ingick 
även nuvarande Herråkra församling i Dädesjö. Fram
förallt är det medeltidskyrkan från 1200-talet med sina 
takmålningar om julevangeliet och Staffanslegenden 
som gjort Dädesjö känd. Under en period fungerade 
kyrkan som sockenmagasin, varför kyrkan i det här 
sammanhanget behandlas under den rubriken.

Folkökning och kyrkbygge - 1700-talet 
Utveckling i Dädesjö under 1700-talet kännetecknas av 
att säterierna och herrgårdarna i socknen utökade sina 
domäner, vilket ledde till omfattande torpbebyggelse. 
År 1806 fanns det till exempel lika många torp som 
bondgårdar.46

Nya kyrkan
Anledningen till att Dädesjö behövde bygga en större 
kyrka var den ökande folkmängden. Därtill kom att 
Eke församling införlivats med Dädesjö 1783, varvid 
Eke kyrka revs och än mer folk behövde bänkutrymme 
i Dädesjö kyrka. Mark till kyrkobygget skänktes av fri
herre Rappe på Drettinge och ritningarna utfördes vid 
Överintendentsämbetet av Olof Tempelman. Dock 
förverkligades inte alla Tempelmans idéer, ty socken
borna tyckte vissa av dem blev för kostsamma. Kyrkan 
uppfördes i gråsten som putsades och vitkalkades och 
tornet försågs med en kupolformad slät huv med lan- 
ternin.47 Kyrkan invigdes 1796. När Linnerhielm reste

44 Om denna skriver kyrkoherde Laurén 1758, ”hwarest Wexiö Bor
gerskap årligen håller marknad trenne gånger”, s. 118. 46 Lars Olof Larsson i Vår socken Dädesjö 1979, s. 65.

45 Marian Ullén 1969, s. 163. 47 Marian Ullén 1969, s. 236.
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Dädesjös två kyrkoherdeboställen. Det röd
färgade huset är från 1700-talet och funge
rar i dag som hembygdsgård. Det gula huset 
uppfördes vid 1900-talets början.
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Sockenstugan ligger som en stor flygel mellan de två kyrkobyggnaderna.

genom Dädesjö 1803 var han dock inte helt nöjd med 
kyrkans exteriör: ”Åter kommer man i skog, och näs
tan ur dess sköte till fältet för Dädesjö marknadsplats 
och kyrka. Denna kyrka äger anseende genom sin ny
byggnad och storlek; men man anmärker med skäl, att 
fönsterna sitta för lågt och minska det.”48

Prästgården
Dädesjö var ett konsistoriellt pastorat i Växjö stift och 
kyrkoherdebostället var satt till 11/2 mantal. I Dädesjö 
finns idag två kyrkoherdeboställen. Ett från 1700-talet 
och ett från 1920-talet.

Ett par hundra meter norr om kyrkan ligger Dädesjö 
gamla prästgård. Från landsvägen går en trädkantad 
väg ner till gården. Den bildar en väl sammanhållen en
het där de historiska skikten fortfarande är läsbara.

48 Linnerhielm II, s. 122.

Manbyggnaden är en stor röd träbyggnad som i sina 
huvudsakliga delar är från 1700-talet, men där några 
rester också lär vara från 1600-talet. Mellan åren 
1793-94 byggdes huset till av virke från Eke gamla kyr
ka. Byggnaden har sadeltak och den öppna verandan 
på framsidan är vackert utsirad med spjälverk och löv- 
sågerier. Den byggnadsminnesförklarades 1964. Någ
ra av de många hus som ingick i prästgårdens ekonomi
byggnader står också kvar, bl.a. en stor loftbod, ett 
gammalt brygghus och en jordkällare. Loftboden med 
inbyggd svalgång, som ligger som en flygel till man
byggnaden, byggnadsminnesförklarades samtidigt 
som denna. Loftboden är från början av 1700-talet och 
har fungerat både som visthusbod och som sädesmaga
sin, i den sistnämnda funktionen säkerligen som lada 
för prästens tionde. Enligt uppgift ingick den som ett av 
de laga husen som Herråkra församling hade att ansva
ra för. I dag fungerar prästgården som hembygdsgård.
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Folkökning, proletarisering och expansion 
- 1800-talet
Folkökningen började mot slutet av 1700-talet, fortsat
te under nästa århundrade för att nå sin topp på 1880- 
talet. I takt med befolkningstrycket förändrades sock
nens ägostruktur. Ar 1805 fanns det som redan nämnts 
lika många torp som bondehemman i Dädesjö. På 
1860-talet var torp och backstugor många fler än bon
dehemmanen.49

Laga skiftet genomfördes i kyrkbyn 1832, vilket fick 
ganska dramatiska effekter för byn som bestod av tre 
gamla stamhemman. Den ena var prästgården, medan 
de andra två låg under Drettinge, som var den utan jäm
förelse största gården i Dädesjö socken. De två hem
manen brukades av sex bönder, vilka samtliga avhystes 
från sina gamla gårdstomter. Bara en gård nyuppför
des. En författare skriver: ”Dädesjö kyrkby dog och 
förlorade sin bondestruktur. Den blev en ”godsagård” 
till Drettinge, en struktur som den bibehöll till de 11 eg
nahemmens tillkomst omkring 1914. ”50 

Förvisso dog kyrkbyn som bondby när nästan alla 
brukare försvann, men dess roll som sockencentrum 
var obruten och även i Dädesjö var 1800-talet en ex
pansiv period för de sockenkommunala funktionerna. 
Bland annat inrättades ett sockenmagasin och en ny 
sockenstuga uppfördes med både sammanträdesloka
ler och postexpedition.

Sockenmagasinet
När den gamla medeltidskyrkan skulle rivas, kom dä- 
desjöborna på en sockenstämma 1792 fram till att lång
huset kunde få stå kvar och ”användas til ett så kallat 
kornhus”.51 För att kyrkan skulle kunna fungera som 
magasin gjordes vissa förändringar bl.a. sattes sydpor
talen igen. Rummet delades i två våningar och delar av 
träinredningen utnyttjades till att lägga ett lämpligt ma-

49 Lars-Olof Larsson i Vår socken Dädesjö 1979, s. 65.
50 Hjalmar Gustafsson i Vår socken Dädesjö 1986, s. 47.
51 Marian Ullén i Vår socken Dädesjö 1979, s. 109.

gasinsgolv. Först så sent som 1829 registrerades det 
som sockenmagasin. Av Kronobergs läns 84 socknar 
hade endast 15 sockenmagasin 1832. Tolv av dem lig
ger som ett band från Asa och Nottebäcks socknar i 
norr över Dädesjö till Stora Sandsjö i söder. Dädesjö 
sockenmagasin användes till 1905 och tack vare sin 
långa period som förvaringsplats för säd bevarades in
nertakets målningar som idag ”intar en central plats i 
den svenska medeltidskonstens historia”.52

Sockenstugan
Den röda sockenstugan i två våningar i Dädesjö är 
ovanligt stor, åtminstone om man jämför med dem som 
finns i Börstil - och överhuvudtaget i Uppland - och i 
Väse i Värmland. I Småland verkar detta mer vara regel 
än undantag, vilket framkommer av den inventering 
länsstyrelsen i Kronoberg gjort över befintliga försam
lingshem i länet. De nuvarande församlingshemmen är 
nämligen ofta före detta sockenstugor. Förutom stor
leken har de det gemensamt att de uppfördes under 
andra hälften av 1800-talet, något som har att göra med 
att folkskolereformen 1842 tvingade församlingarna 
att uppföra ordentliga skolhus. I många socknar rev 
man då den gamla sockenstugan och byggde en ny 
sockenstuga som var så stor att den kunde rymma både 
sammanträdeslokal och skolsal, och en eventuell lärar
bostad på övervåningen. På andra håll i landet tycks 
man ha valt att uppföra separata skolhus i stället för att 
bygga en ny sockenstuga för flera funktioner.

Dädesjö sockenstuga, som byggdes 1886, var enligt 
uppgift dock inte tänkt att användas som skola, vilket 
den ändå kom att fungera som under 1930- och 1940- 
talen. Men det fanns under det sena 1800-talet andra 
offentliga tjänster än skolan som behövde lokaler. I det 
närbelägna Lenhovda bodde t.ex. församlingens barn
morska i sockenstugan. Men i Dädesjö byggde man 
stort för att få plats åt en annan nymodighet. På över-

52 Marian Ullén 1969, s. 110.

60



våningen installerades ett postkontor, där kantorns fru 
blev den första postföreståndaren. Deras bostad var in
rymd i de angränsade rummen. Nedre botten bestod av 
två stora salar. Lite oklart varför, men förutom sam
manträdeslokal behövdes två skilda rum för manliga 
och kvinnliga kyrkobesökare, där de kunde utföra sina 
toaletter före kyrkobesöket. Herrskapsfolket ville dock 
inte beblanda sig med de övriga sockenborna utan hade 
ett eget litet omklädningshus i närheten av sockenstu
gan, den s.k. herrakammaren.

När järnvägen korn till kyrkbyn - 1900-talet 
År 1922 kom järnvägen till byn och Dädesjö fick en sta
tion inte längre bort än 400 meter från gamla kyrkan. 
Stationshuset stod färdigt redan 1921 och innehöll ex
peditionslokal, väntrum och varmgodsrum och en bo
stad för stinsen. Till huset hörde också ett magasin. Sta
tionshuset är numera omgjort till privatbostad men 
järnvägsmagasinet står fortfarande intakt. Trots att 
järnvägslinjen blev kortlivad-den lades ner 1963 - och 
mestadels hade ekonomiska problem, måste den på 
grund av stationens läge ha fungerat som en drivkraft 
för sockencentrumets vidare utveckling.53 Mellan järn
vägen och kyrkan och även norr därom har det vuxit 
upp ett modernt samhälle med butiker, hyreshus och 
egnahem. Än idag är Dädesjö kyrkby ett levande cent
rum som projekterar nya lägenheter, bygger ut barn
omsorgen och satsar på äldrevård.54

Dädesjös nya prästgård är från 1927 och anlagd vid nya 
kyrkan på andra sidan vägen, mittemot den gamla 
kyrkplatsen. Vägen från gamla prästgården korsar 
landsvägen och fortsätter upp mot det nya kyrkoherde
bostället. Huset är gulmålat med sadeltak, valmade ga
velspetsar och frontespiser och omges av en stor träd
gård. Uppenbarligen är Dädesjö nya prästgård en ty-

53 Om järnvägen i Dädesjö, se ”Vår socken Dädesjö 1986”, s. 27.
54 Många av uppgifterna har lämnats av Karin Lindsten i Dädesjö,

som håller på att skriva en bok om Dädesjö sockens historia.

pisk representant för sin tids kyrkoherdeboställe. 
Kronobergs länsstyrelse skriver nämligen i sin präst- 
gårdsinventering ”att framför allt 1920-talets byggna
der har påverkats av ”herrgårdsstilen ” med mansard
tak och ibland med valmade gavelspetsar. Det stora 
flertalet är gulmålade med vitt listverk.”55

1910 års ecklesiastika boställesförordning har också 
satt sina spår i Dädesjös prästgårdsmiljö: Mitt emellan 
huvudbyggnaderna ligger arrendatorbostaden med si
na ekonomibyggnader.

De två prästgårdarna illustrerar således flera seklers 
prästbyggnadshistoria. Den gamla prästgårdens hu
vudbyggnad byggdes ut i etapper och ett av uthusen la
des som flygel. På 1800-talet tillkom verandan med sin 
snickarglädje som ytterligare förhöjer gårdens och kyr
koherdens status. När den nya prästgården uppförs tar 
man fasta på prästgårdarnas herrgårdskaraktär, inte 
minst den ljusa färgsättningen skvallrar om detta. Ef
tersom 1900-talets kyrkoherdar inte behövde särkilt 
många uthus anlades istället en stor parkliknande träd
gård runt byggnaden.

Kyrkstallarna
En länga kyrkstallar står fortfarande kvar väster om 
gamla kyrkan/sockenmagasinet. Den uppfördes så sent 
som på 1920-talet och har plats för 36 hästar. På den 
ekonomiska kartan från 1950 finns ytterligare två 
kyrkstallar utmärkta. De låg där prästgårdsvägen kor
sar landsvägen.

Skolhus
Någon klockargård har aldrig funnits i Dädesjö utan 
enligt uppgift hade befattningshavarna egna hemman 
och bodde bl.a. på de gårdar som avhystes vid laga skif
tet. Först på 1950-talet fick kyrkbyn ett regelrätt skol
hus. Som på många andra håll byggdes inte socknens 
första skolor i kyrkbyn utan i de byar som hade ett bätt
re befolkningsunderlag som i Ramnåsa och Eke.

55 Prästgårdar i Kronobergs län, s. 24.
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Helt nära kyrkogårdsmuren vid gamla kyrkan ligger Dädesjös enda kvarvarande kyrkstallar.

Dädesjös gamla stationshus är i dag pri
vatbostad.
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En nedlagd och en fungerande Konsumbutik bredvid varandra i Dädesjö kyrkby.
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OM KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SVERIGE

”Kulturmiljöprogram för Sverige” är ett projekt där Riksantikvarie
ämbetet avser att redovisa den kulturhistoriska referensramen bak
om det urval av områden i Sverige som utpekats såsom riksintressan- 
ta för kulturmiljövården. Urvalet har skett med stöd av Naturresurs
lagens regler om hushållning med de resurser som vår fysiska miljö 
representerar och det ingår som ett led i kulturmiljövårdens uppdrag 
att tillvarata det yttre kulturarvet - historien som den ger sig till kän
na i vår yttre miljö - idag och för framtiden.

Det är kulturmiljövårdens uppgift att belysa Sveriges historia - he
la landets och hela folkets - så som den kommer till uttryck i den yttre 
miljön, i områden och objekt som är tydliga bärare av vårt kulturarv. 
Till stöd för detta anger Naturresurslagen att samhället, i planering 
och beslut om mark och bebyggelse, skall skydda kulturmiljön från 
åtgärder som kan påtagligt skada den. Särskild uppmärksamhet skall 
ägnas sådana områden som är av riksintresse. 1 700 områden har 
1987 av Riksantikvarieämbetet efter förslag av länsstyrelserna, ut
pekats som riksintressanta för kulturmiljövården i Naturresursla
gens mening. De finns redovisade i skriften ”Riksintressanta kultur
miljöer i Sverige” som Riksantikvarieämbetet givit ut 1990.

Projektet ”Kulturmiljöprogram för Sverige” avser att fördjupa och 
förklara den bild av Sveriges kulturhistoria som riksintresseurvalet 
syftar till att förmedla. Det skall ge perspektiv på vad den yttre mil
jön, som den ter sig idag, kan uttrycka av tidigare generationers verk
samhet, villkor och strävanden. Det skall undersöka hur Sveriges his
toria ännu speglar sig i den fysiska miljön och sätta in det vi ser i de 
sammanhang vi måste veta något om för att uppfatta och förstå vad 
vi ser.

För att kunna förvalta det yttre kulturarvet på ett meningsfullt sätt 
måste vi ställa miljöurvalet enligt Naturresurslagen i relation till vår 
teoretiska kunskap om miljön som produkt av mänsklig verksamhet 
över tiden. Det är en kunskap som är spridd på många händer och 
som behöver struktureras i nya, tvärvetenskapliga former för att bli 
tillämpbar på det miljötänkande som vuxit fram inom kulturmiljö
vården och som Naturresurslagen ger de formella möjligheterna att 
tillämpa.

I förberedelserna till ”Kulturmiljöprogram för Sverige” ingår den 
här föreliggande skriften i en serie kunskapssammanställningar och 
förstudier på olika områden, vilka skall bilda bas för det samlade 
programmet som avses komma under 1996.





Kyrkan och kyrkplatsen på landet var 

centrum för många människor under 
lång tid. Ännu står monumenten över 

socknens hjärta kvar: kyrkan och 

prästgården, klockarbostaden och 

sockenstugan, fattighuset och skolan, 

sockenmagasinet, tiondeboden och 

kyrkstallarna.

Boken berättar om hur sockencent

rumen växte fram och om vilken roll 

byggnaderna och de människor som 

befolkade dem spelade i den socken

kommunala förvaltningen. Den vill lä

ra ut hur man tolkar de lämningar som 

finns kvar i socknens centrum.

Kyrkplatsen som socknens centrum 
vänder sig till kulturmiljö vårdare, hem

bygd sforskare, elever och lärare i det 

allmänna skolväsendet och till alla and

ra som vill veta mer om landsbygdens 

historia.
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