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Trots att det svenska samhället idag hör till 
de mest sekulariserade bygger det på kristen 
grund. En titt i almanackan visar att den 
bygger på kyrkoårets berättelse om Jesu liv. 
För 1000 år sen nåddes Sverige av kristna 
missionärer. Hade istället muslimska, hindu-
iska eller buddhistiska missionärer kommit 
hit hade vårt samhälle och vår årsrytm sett 
helt annorlunda ut. 

Att kristendomen så starkt kunnat prägla 
vårt samhälle beror på att ända sen missions-
tiden har kyrkliga och världsliga makthavare 
insett att de genom samarbete kan ha nytta 
av varandra. Att världsliga och religiösa mak-
ter samverkar är inte typiskt för kristendo-
men. Det är snarare regel än undantag i hela 
världen.

De världsliga makthavarna gav under medel-
tiden kyrkan beskydd och egendom medan 
kyrkans folk var lärda män som ställde sin 
kunskap till de världsliga herrarnas förfo-
gande. Reformationen på 1500-talet hade 
inte varit möjlig om inte staten och kronan 
sett fördelar med att bryta med den katolska 
kyrkan och stödja den lutherska. 

Samarbetet blev småningom till en tvångs-
tröja för båda parter. Precis som i andra 
västeuropeiska stater upplöstes banden 
mellan kyrkan och staten. Men Jesu liv styr 
fortfarande årsrytmen i Sverige, oberoende 
av vilken religion vi tillhör.  

Religion och samhälle
 

Världsliga och religiösa makthavare hade och har 
fortfarande stöd och nytta av varandra överallt i 
världen. I 1500-talets Sverige stödde hertig Karl  
av Södermanland dem som ville göra landet till  
en luthersk stat. Han blev småningom kung Karl IX. 
Han begravdes framför högaltaret i Strängnäs 
domkyrka, domkyrkan i det stift som gick i spetsen 
för den lutherska reformationen. 

Varifrån man än fotograferar Strängnäs blir  
domkyrkan dominerande. Domkyrkans präster  
och andra ämbetsmän har präglat livet i staden 
genom århundradena. Inte bara inom kyrkans  
egen sfär utan också i stadens styrelse, i skola  
och i sällskapsliv har de angett tonen.
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De röda skyltarna runt om i Strängnäs berät-
tas om de starka banden mellan kyrkan och 
staten i Sverige. Om hur det började och 
hur det gick sen. Om hur en enhetlig svensk 
nationalstat växte fram med en luthersk stats-
kyrka som ett av de starkaste inslagen.  
I en stad som Strängnäs, som levt och lever  
i skuggan av domkyrkan, blir den här histori-
en tydlig. Här går det att följa hur staten och 
kyrkan tillsammans skapade det vi uppfattar 
som svenskt. Och här fanns också de som 
ville bryta banden mellan religion och sam-
hälle. Om kyrka och samhälle på medeltiden 
kan man läsa vid klostret, skyltarna 25-28.

t e x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  n ä s t a  s i d a

Världsliga och kyrkliga makthavare brukar bygga palats åt sig för att markera sin ställning i samhället.  
På 1400-talet byggde biskop Kort Rogge ett ståtligt palats åt sig alldeles intill domkyrkan. Huset kallas idag 
Roggeborgen.
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Ärkedjäknen, en av de högsta prästerna vid 
domkyrkan, Laurentius Andrae och adels-
mannen Gustav Vasa träffades i Strängnäs 
i början av juni 1523. Detta möte kom att 
förändra Sveriges historia. Herrarna insåg 
snabbt att de genom att samarbeta skulle 
skapa det som på modernt språk kallas en  
win-winsituation. 

Laurentius hade varit i Rom, var väl etable-
rad i den katolska kyrkan och mitt uppe i 
den kyrkliga karriären. Så kom hans kollega 
Olaus Petri tillbaka till Strängnäs full av de 
nya idéerna han fått direkt av Martin Luther 
i Wittenberg. Och Laurentius blev omvänd! 
För att i praktiken genomföra idéerna i 
Sverige måste kyrkan bryta med Rom. För 
att klara brytningen krävdes politiskt stöd. 
Kunde kungavalet utnyttjas för detta syfte?

Gustav Vasa å sin sida var svårt skuldsatt till 
staden Lybeck efter sina strider på väg mot 
tronen. Han var dessutom inte intresserad 
av att dela makten i Sverige med kyrkan eller 
adeln. De nya idéerna han hörde talas om i 
Strängnäs, om en kyrka frikopplad från Rom 
visade på nya möjligheter.

Laurentius hade en viktig roll vid valet och 
kröningen. Var han rent av den som i kulis-
serna regisserade hela tillställningen? Mot 
löfte om att under kungens beskydd få sprida 
den nya läran? Laurentius ledde valet ute på 
kyrkogården, inför honom avlade Gustav 
Vasa kungaeden och han utropade Gustav 
Vasa till kung. Laurentius utnämndes strax 
efteråt till kungens sekreterare, den som hade 
hand om de sekreta, dvs. hemliga dokumen-
ten. Den radikala prästen blev kungens red-
skap för att skapa en svensk kyrka som stod 
helt fri från Rom, med kungen som överhu-
vud. I flera år ledde han arbetet att omforma 
kyrkan. Han ansåg att kyrkans ekonomiska 
överskott skulle tillfalla staten. Han var med 
på att dra in dominikanerklostret i Strängnäs 
och skeppa byggmaterialet till kungens bygge 
av Gripsholms slott. 

Religion och samhälle  -  ett möte som förändrade Sverige

Laurentius Andrae var en av de högsta prästerna i 
Strängnäs domkyrka i början av 1500-talet. Hans 
idéer om en luthersk kyrka fri från påven i Rom 
passade ihop med kung Gustav Vasas idéer om en 
svensk stat där kungamakten var ohotad av kyrkan 
och adeln. Det finns ingen samtida bild av Lauren-
tius Andrae. 1952 gjorde konstnären Erik Sand en 
skulptur av reformatorerna Laurentius Andrae och 
Olaus Petri. Den hänger i domkyrkan, på den södra 
väggen. 

Kung Gustav Vasa och ärkedjäknen Laurentius André 
träffades i Strängnäs i samband med kungavalet 
1523. Det mötet lade grunden för den svenska  
statskyrkan.
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Men en begåvad, visionär person som  
Laurentius kunde kungen inte i längden ge 
för stort spelrum. Han var helt enkelt för 
stark. Han förlorade kungens förtroende och 
dömdes till döden 1540, men benådades.

Mötet mellan kungen och ärkedjäknen blev 
gnistan som förändrade samhället i Sverige. 
Strängnäs stift gick spetsen för att skapa en 
svensk kyrka. En kyrka med kungen som 
överhuvud och ensamrätt på sin version av 
kristendom. Men innan det var klart skulle 
Strängnäs stift än en gång stå i händelsernas 
centrum. Läs den spännande fortsättningen 
på skylt 2! Läs om Olaus Petri på skylt 15.            

Martin Luther, 1483–1546, var prästvigd munk.  
År 1512 blev han professor i bibeltolkning i  
Wittenberg. Olaus Petri från Strängnäs var en av  
dem som fångades av Luthers idéer och tog dem 
med sig hem.
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I ett brev den 12 februari 1588 kallar kung 
Johan III prästerna i Strängnäs stift för ”för-
rädare, huvudljugare, trosspillare, åsnehu-
vuden och satanister.” De förklaras fredlösa 
utanför stiftet och kunde gripas. Hertig Karls 
fogdar och knektar hade order att med vapen 
försvara prästerna. Sverige var nära inbördes-
krig, på grund av religionen.

Detta var kulmen på en mångårig, hård 
maktkamp mellan Johan III och hans bror 
hertig Karl av Södermanland, Närke och 
Värmland. Johan ville som landets kung 
och kyrkans överhuvud styra både samhäl-
let och kyrkan, också i Karls furstendöme. 
Johan hade på 1570-talet skapat en egen 
liturgi, gudstjänstordning, som var ett mel-
lanting mellan den praktfulla katolska och 
den enkla lutherska. Den brukar kallas Röda 
bokens liturgi. Karl vägrade hårdnackat att 
använda den i sitt furstendöme eller att över-
huvudtaget acceptera att Johan blandade sig 
i furstendömets affärer. Hans furstendöme, 
Strängnäs stift, blev en fristad för präster från 
hela landet som ogillade Johans nyordning. 

Linköpingsbiskopen gjorde Karl till kyrko-
herde i sin residensstad Nyköping. Några 
radikala Uppsalaprofessorer fick med Karls 
hjälp en fristad i Tyskland. 

Johan III var kung i Sverige mellan 1568 och 1592. 
Han ansåg att kungen skulle bestämma över kyr-
kans lära och om hur gudstjänsten skulle gå till.

Religionskrig – i Sverige? 

När alla präster i stiftet, under hertigens be-
skydd, 1587 skriver på en protest mot Röda 
boken är måttet rågat. Johan hotar med krig 
och ärkebiskopen hotar med bannlysning.

Men Johan är sjuk och döende. Han orkar 
aldrig genomföra hotet. Däremot finns en 
risk att hans katolskt uppfostrade son och 
efterträdare Sigismund åter skall göra landet 
katolskt. Inför hotet från Sigismund samlas 
kyrkliga och världsliga till ett möte i Upp-
sala 1593 där man slår fast att Sverige är 
lutherskt. Johans liturgi avskaffas. Mötet ber 
dessutom Strängnäsprästerna om ursäkt och 
tackar dem ”för att de uti rätta sanningen 
stått fasta och därutöver mycket ont lidit.”
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Kung Johan III försökte hitta en medelväg mellan den 
enkla lutherska gudstjänsten och den praktfulla 
romersk-katolska. 1577 tvingade kungen riksdagen 
att godkänna hans gudstjänstordning. Den brukar 
kallas Röda bokens liturgi.

Förrädare, huvudljugare, trosspillare, 

åsnehuvuden och satanister.

Kung Johan använde kraftord när han i februari 
1588 hotade prästerna i Strängnäs stift för att 
de inte ville godta och använda hans speciella 
gudstjänstordning, den s.k. Röda boken

”
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Efter 1593 började utbildningsprojektet 
att göra hela Sverige lutherskt. Kyrkan och 
staten fortsatte samarbetet som startat med 
Laurentius Andrae och Gustav Vasa i Sträng-
näs 1523. I 200 år samarbetade parterna för 
att skapa en svensk nation. Att vara svensk 
innebar att vara luthersk.

Att vara luthersk innebar att kunna den rätta 
läran. Nu skulle den läras ut till alla i Sverige. 
I Strängnäs stift ledde biskopen Laurentius 
Paulinus Gothus arbetet under nästan 30 år 
i början av 1600-talet. Han höll stenhårda 
förhör med prästerna för att kontrollera 
att de var renläriga. I församlingarna hade 
prästerna samma roll mot församlingsborna. 
Att arbetet i församlingarna löpte planenligt 
kontrollerade biskopen vid sina visitationer. 
Laurentius Paulinus Gothus besökte varje 
församling i stiftet åtta gånger.

Under 1600-talet ansågs att en förutsättning 
för välgång och styrka var att alla människor 
i landet tillhörde samma religion. Religions-
krigen som trasat sönder det tyska riket 
avskräckte. Därför gavs den lutherska kyrkan 
monopol i Sverige. 

För att skydda det lutherska monopolet 
stiftade staten lagar. 1726 kom en lag kallad 
konventikelplakatet. Den förbjöd i princip 
alla gudstjänster som inte leddes av kyrkan. 
Bara enkel husandakt fick hållas i hemmen.

Priset som lutherska kyrkan fick betala var 
att ordna in sig under staten. Det var riks-

dagen som ytterst lagstiftade om trosfrågorna 
och bestämde om de kyrkliga helgdagarna. 
Kyrkan fanns överallt i Sverige. Därför över-
lämnade staten, outsourcade med ett  
modernt ord, vissa uppgifter till kyrkan.  
Kyrkan ansvarade för folkbokföringen till 
1991 och hade monopol på vigsel mellan 
1734 och 1873. Fram till 1949 måste alla 
statliga förkunnelser läsas upp i kyrkan, 
vilket gav gudstjänsterna en världslig prägel. 
Prästerna svor en ed som statstjänstemän 
och de kunde därmed uppfattas som i första 
hand statens tjänare. Genom att kyrkan 
ansvarade för skolan fanns ingen risk att 
barnen utsattes för fel lära. 

Från mitten av 1700-talet börjar bygget rasa. 
Många faktorer bidrog. Den religiösa enhe-
ten förändrades av inflyttade protestanter, 
katoliker och judar, som inte bara ville utöva 
sin tro utan också bli bofasta i landet.  
Bondesamhället bröts successivt upp,  
människor flyttade till städerna och bort från 
sockengemenskapen. Med stigande läskun-
nighet och billiga tryckmetoder kunde flera 
läsa bibeln och andra religiösa skrifter själva. 
Allt fler kunde tänka sig alternativ till en 
statskyrka. 

Läs om frikyrkor och andra rörelser på  
skyltarna 23, 31, 32, 40, 42 och 47.

Religionskrig - i Sverige? - en enhetlig, luthersk stat

I många hundra år var predikstolen den kanal där 
statlig information gick ut till medborgarna. Statliga 
kungörelser och förordningar blev gällande först 
efter att de lästs upp. År 1949 avskaffades detta. 
Bilden visar predikstolen i Strängnäs domkyrka.

Hertig Karl stödde och skyddade de lutherska präs-
terna i Strängnäs stift då hans bror kung Johan ville 
förändra kyrkans lära. Det var också Karls sätt att 
visa att han bestämde i sitt furstendöme som stiftet 
ingick i. Karl kröntes år 1607 till kung Karl IX.Religion

och
samhällete
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Den medeltida katolska kyrkans ämbets-
män – präster, domprostar, biskopar m. fl. 
– måste vara läs- och skrivkunniga och ha 
kunskap om huvudpunkterna i den kristna 
läran. Eftersom kyrkan var en internationell 
organisation användes ett gemensamt språk, 
latin. Präster och andra ämbetsmän skulle 
tjänstgöra överallt där kyrkan fanns, alltså 
måste utbildningen vara enhetlig.

Katolska kyrkan bestämde redan tidigt på 
1200-talet hur prästutbildningen skulle  
vara uppbyggd. Vid varje domkyrka inom 
kristenheten skulle finnas en scholasticus,  
ett slags rektor, som övervakade utbildning-
en. En av kyrkans gårdar skulle avsättas till 
lön åt honom. Undervisningen i latin,  
dialektik (att bevisa givna satsers riktighet) 
och retorik (vältalighet) sköttes av lärare. 
Den praktiska yrkesutbildningen till präst 
bestod i att djäknarna, eleverna, aktivt med-
verkade i domkyrkans många gudstjänster 
under utbildningstiden.

Kyrkans välutbildade ämbetsmän med inter-
nationella kontakter blev attraktiva i rikets 
styrelse. Biskoparna, med sina gedigna kun-
skaper i dåtidens internationella språk latin, 
sina kontakter i Europa och sin kunskap 
om internationellt umgänge, var självklara 
att utnyttja till statens nytta. Från slutet av 
1200-talet satt ärkebiskopen och andra  
biskopar i kungens råd, den dåtida  

Utbildning, kyrka och stat

Kort Rogge studerade i bl a Leipzig och Perugia.  
Han var biskop i Strängnäs från 1471 till sin död 
1501 och samtidigt rikskansler. Han deltog aktivt  
i det politiska livet i Sverige. Som politiker strävade 
han efter att minska kungens makt och i stället öka 
stormännens och biskoparnas. Hans gravsten finns 
inne i domkyrkan.

Den 28 Februari

Till m. Niels Scholemestare udi 

Strengnäs, att han medt thet förste 

förskicker tll K. M. (Kunglig Majestät) 

thre eller fyre dieckner (elever) aff 

scholestugun som skickelige äre att 

bruke, hvar Hans Nåd them behöffe 

kann etc.

Kung Gustav Vasa ”headhuntade” begåvade pojkar 
i kyrkans skolor. 1552 fick skolmästaren i Strängnäs 
denna förfrågan.

”

regeringen. Under 1300- och 1400-talet 
blev det tradition att biskopen i Strängnäs 
var rikskansler. Rikskanslern hade hand om 
rikets viktigaste handlingar och rikets sigill, 
rikets officiella stämpel. 

På lokalplanet blev sockenprästen den själv-
klara ledaren i kraft av sin utbildning och 
sina kontakter.

Vid reformationen på 1500-talet bröts 
kontakten med den katolska kyrkans utbild-
ningssystem och kyrkans ekonomiska bas 
krympte till ett minimum.  

På 1600-talet innebar det problem.  
Läs på baksidan hur de löstes.
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Att kunna skriva  
var en färdighet  
som kyrkans män  
var nästan ensamma 
om på medeltiden.

Böcker skrevs för hand. De var dyra och fanns bara i 
begränsat antal. Ville man läsa en speciell bok fick 
man kanske resa långt. Det sammanlagda antalet 
utgivna böcker var inte fler under medeltiden än att 
en människa, i teorin, hann läsa alla under sin 
livstid.
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När Laurentius Andrae tillsammans med 
Gustav Vasa på 1520-talet diskuterade  
relationen mellan kyrkan och kronan tyckte 
båda att kyrkans ”överflödiga” egendom 
kunde användas av staten. Att den egen-
domen bl. a. betalade lärarlöner tänkte  
herrarna inte på. 100 år senare var Sverige  
en blivande stormakt. Den statliga byrå-
kratin växte, men det fanns inte utbildade 
personer som kunde bemanna den.  
För att lösa problemet grundade kronan  
gymnasier på ett halvdussin orter, men  
inte i Strängnäs. 

Strängnäsbiskopen Laurentius Paulinus  
Gothus skickade 1625 in en skrivelse till 
kungen för att råda bot på saken. Följande  
år den 3 juni var det klart. Det skulle inrättas 
ett gymnasium i Strängnäs för undervisning i 
”Guds renande och saliggörande ord, bokliga 
konster och tungomål.” Till skolhus donera-
de kung Gustav II Adolf den gamla biskops-
borgen intill domkyrkan. Hans mor skänkte 
10 000 daler. Räntorna skulle användas till 
ett trettiotal stipendier. För att betala löner 
till lärarna anslog kronan några gårdar.  
Sådana lönegårdar kallades prebenden.  
Först 1950 drogs gårdarna tillbaka till  
kronan. Även bostadstomter för lärarna  
delades ut i staden.

I gymnasierna skulle undervisningen grunda 
sig på bibeln och vara renlärigt luthersk. 
För övervaka att så var fallet skulle stiftens 
biskopar verka som inspektorer, eforus. Lau-
rentius Paulinus Gothus tog sitt uppdrag på 
allvar. Han skaffade bra lärare. Han startade 
ett tryckeri för att se till att skolan och stiftet 
fick tillgång till de rätta böckerna. Hans 
efterträdare fortsatte på posten. Skolunder-
visningen låg formellt under kyrkan i Sverige 
ända fram till 1960-talet .

Elevmatrikeln, skolkatalogen, från Sträng-
näsgymnasiets första år berättar om vilka det 
var som utbildades. Det var begåvade pojkar 
från alla samhällslager. Prästerna hade i 
uppdrag att hålla ögonen öppna under hus-
förhören och se till att de lämpliga hamnade 
i gymnasiet. Med hjälp av stipendier eller 
sockengång – tiggeri i socknarna – kunde 

Utbildning kyrka och stat
te

m
a Religion

och
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Den driftiga biskopen Laurentius Paulinus Gothus 
bad kronan, staten, att få grunda ett gymnasium  
i Strängnäs. 1626 skänkte Gustav II Adolf Rogge-
borgen till skolhus. 1935 invigdes en ny läroverks-
byggnad. Aulan pryds av Zacha Faith-Elles  
 målning av mötet mellan kungen och biskopen.

 Lucas Olai Gadd började på gymnasiet i Strängnäs 
1633. Han kom från Nyköping där hans far var 
källarmästare. Han studerade i Uppsala. Han var 
rektor i Nyköping och latinlektor (lärare i latin)  
i Strängnäs innan han blev kyrkoherde i Bälinge  
och Tystberga.

fattiga pojkar hjälpas genom skolan.1600-
talet var, precis som 1950- och -60-talen, en 
epok av klassresor. Genom god utbildning, 
lite tur och beskydd kunde en gosse från 
samhällets nedre skikt ta sig nästan hur högt 
som helst. 

 Att all utbildning från medeltiden och  
nästan ända in i vår tid skedde inom kyrkans 
ram blir övertydligt här längs Lektorsgatan.  
I skuggan av domkyrkan har präster och 
lärare bott grannar, från domkyrkans grun-
dande nästan till idag. De har haft koll på 
eleverna och varandra. Att vara både präst 
och lärare var inte alls ovanligt. Inte heller att 
biskopen och rektorn hade olika uppfattning 
om undervisningen. Läs om det på skylt 4. 
Läs om de olika gårdarna där biskopar och 
lärare bodde på skylt 13.

Text: Kyrkans och skolans folk levde och arbetade tätt inpå varandra långt in på 1900-talet. Längst till höger på 
bilden ligger Biskopsgården, sen följer Rektorsgården efter den Lektorsgården där lärare bodde.

Anno 1680 

Olaus Hitting, in 1:mam d. 26 Feb; 

hans Fadher och Modher ähro ickie 

kunnige, utan hittadt i skogen under 

een Eenebuske i Askers Sochn i Nerikie, 

aff en Bonde wedh namn Gamble Lasse i 

Meengaska.

Ericus Arvidi Vinke, in 2:am d. 9 Martij; 

hans Fadher ähr Teolog:Lector her wed 

Gymnas; heeter Mester Arvid: Vinke.

Gustauus Hallman in Primam, hans 

fadher är pastor uthj Giöthlunda, 

heeter H. Samuel Halman, gaf för sin 

introduction 2 mark Kopparm.

Pet: Abrahami Melander, in tertiam, 

hans Fadher ähr Borgare uthi 

Södertellie, hether Anders Bertillsohn, 

gaf för sin introduction 6 mark.

Några av de elever som inskrevs i skolan  
i Strängnäs 1680.

” 
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1949 gjorde rektorsfrun Berit Spong skandal 
med sin bok Sjövinkel. Det är en roman 
som berättar om intriger i det sociala livet 
i Strängnäs under och strax efter andra 
världskriget. Stan är liten och alla känner 
alla. Man umgås efter en given ritual och ve 
den som inte kan turerna! Vid Lektorsgatan 
är det nära mellan gårdarna. Rektorsgården 
och Biskopsgården ligger grannar. Konflikter 
på det personliga planet mellan gårdarnas 
invånare, fruarna närmare bestämt, kan inte 
lösas. De sprids och gäller till slut rektorns 
kompetens att sköta sitt arbete. Rektors-
paret står i slutet som offer och måste lämna 
staden, enligt författarens beskrivning. Den 
idylliska miljön med blommande trädgårdar 
ner mot Mälaren står i skarp kontrast till de 
usla människorna.

Egentligen beskriver boken det nära förhål-
landet mellan kyrkan och läroverket i  
Sverige. Skolundervisningen var kyrkans,  
inte statens, ansvarsområde. Biskoparna 
var fram till 1905 eforus, inspektorer och 
formellt överordnade rektorerna. Även efter 
det hade biskopen stort inflytande, vilket 
Berit Spong beskriver. Många biskopar var 
dessutom intresserade av undervisning och 
drivande när det gällde att utveckla skolan. 
T ex var Jacob Serenius, som blev biskop 
i Strängnäs 1763, en god representant för 
upplysnings tidens intresse för naturveten-
skap. Han såg till att det instiftades två nya 
lektorat, lärartjänster, ett medicinskt och ett 
i naturalhistoria. Tack vare detta breddades 
utbildningen och prästerna i stiftet kunde 
arbeta med hälsovård. Smittkoppsvaccine-
ringen sköttes tex. av prästerna. 

Att en rektor och en biskop kunde ha olika 
uppfattningar om undervisningen var inte 
ovanligt. 1849 beslutade Kongl. Majt. att  
reformera undervisningen. Genom att  
avskaffa gränsen mellan lägre skola och 
gymnasium skulle ett sammanhållet läroverk 
skapas. Strängnäs var en av få orter där refor-
men genomfördes. Gymnasiets dåvarande 
rektor körde helt enkelt över sin eforus och 
öppnade i oktober 1850 Strängnäs högre 
allmänna läroverk.

Läs mera om det nära förhållandet mellan 
kyrkan och skolan på skylt 13.

 

De nybakade studenterna tågade alltid i triumf 
längs Lektotsgatan. Rektor Olof Wennås hälsar dem 
från sitt fönster i Rektorsgården 1968.
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m
a Jacob Serenius, biskop i Strängnäs 1763-1776, var 

intresserad av undervisningsfrågor. Som typisk 
representant för upplysningstiden instiftade han 
lärartjänster i medicin och naturalhistoria på  
gymnasiet.

Rektor Falk och hans lärarkollegor på trappan till 
Högre allmänna läroverket i Roggeborgen 1935. 
Många av dem bodde längs Lektorsgatan och hade 
inte många steg till jobbet.

Rektorn eller biskopen?

Den forna översittarandan, det 

trotsiga överträdandet av allmän 

lag och god ordning, den grova 

vettlösheten i uppförande ej mindre 

mot lärare än andra personer, den 

fräcka lösaktigheten i seder, vilket 

allt utmärkte den gamla skolan, har 

försvunnit.

Rektor Leonardsson ansåg på 1850-talet att det nya, 
sammanhållna läroverket var en klar förbättring mot 
det gamla systemet med ett separat gymnasium. 
Biskopen ville bevara det gamla systemet, men blev 
överkörd av rektorn.

 

”
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1927 öppnades de statliga läroverken för 
flickor. Visserligen hade kvinnor från 1873 
fått rätt att studera vid universitet, men 
utbildningen fram till studenten fick de 
klara av privat. Trots studentexamen förblev 
många statliga tjänster stängda för dem. En 
kvinna kunde inte bli tex. polis, diplomat, 
tulltjänsteman eller officer. Man ansåg att 
kvinnorna rent kroppsligt var för bräckliga. 
De ansågs också sakna den andliga aukto-
ritet och disciplin som dessa yrken krävde. 
Genom att hänvisa till bibeln kunde kyrkan 
stänga kvinnor ute från prästtjänsten. 

1950- och 1960-talet var, precis som  
1600-talet och det sena 1800-talet, en tid  
då samhället förändrades. Under årtiondena 
efter andra världskrigets slut var Sverige 
så rikt som aldrig förr. Staten hade råd att 
bygga ut välfärden och behovet av arbetskraft 
inom den offentliga sektorn växte. Vissa 
yrkesområden, särskilt inom vård, skola 
och omsorg, ansåg man lämpade för kvin-
nor. Barnkullarna var mycket stora under 
1940-talets sista år. Skolan byggdes ut. Den 
skulle inte bara ge traditionell undervisning. 
Jämställdhet mellan könen och avskaffande 
av sociala skillnader var viktiga samhälls-
frågor. Skolan skulle vara ett sätt att ändra 
strukturerna. 1962 när grundskolan infördes, 

Utbildning för flickor

avskaffades de speciella flickskolorna. Pojkar 
och flickor skulle ha samma möjlig heter i en 
enhetlig skola för alla. 

1953 inrättade landstinget i Sörmland ett 
elevhem för gossar och flickor som gick på 
läroverket i Strängnäs. Elever som bodde på 
landsbygden skulle slippa de långa dagliga 
resorna mellan hemmet och skolan.  
Flickinternatet hade plats för 15 flickor  
medan 30 pojkar fick plats på gossinternatet. 
Sex anställda tog hand om ungdomarna. 
Med utbyggd gymnasieutbildning på flera 
orter i länet minskade behovet av ett elevhem 
och 1970 lades det ned.

t e x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  n ä s t a  s i d a
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1927 fick kvinnor rätt att gå i läroverket. 1935  
kunde fyra flickor jubla på Roggeborgens trappa 
tillsammans med sina manliga klasskamrater.

Våren 1932 tog systrarna Ena, Margit och Elsa 
Löweberg studenten samtidigt. Det var en märklig 
dag i läroverkets månghundraåriga historia.

” Det har varit mycket stimulerande 

och trevligt att arbeta med 

ungdomarna som bott på hemmet. 

Även om det ibland också kunnat  

vara tröttsamt. Man har ju fått vara  

i mors och fars ställe med allt vad  

det nu innebär i ansvar och passning.

När elevhemmet lades ned 1970 hade  
Ebba Sunestam varit föreståndarinna i 13 år.
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”Jag kom in på läroverket i Strängnäs 1962  
och bodde på elevhemmet höstterminen 
1962 och vårterminen 1963. 

Flickornas elevhem var en rödmålad hus-
länga som sträckte sig från Lektorsgatan strax 
nedanför domkyrkan till Ångbåtsbryggan vid 
Östra Strandvägen. En idyll i kvarteren runt 
Domkyrkan med utsikt över Mälaren och 
med den gamla Roggeborgen (där vi för 
övrigt hade lektioner ibland i kalla rum  
med tjocka stenväggar), Biskopsgården och 
Domprostgården som närmaste grannar.  
Vi delade grind med den gulmålade Lektors-
gården omgiven en lummig vacker trädgård. 
Där bodde lektor Folke Göthlin, vår stränge 
latinlärare som med viftande pekpinne för-
sökte pränta in latinska glosor i våra arma 
huvuden.

Frukost och middag intogs i pojkarnas elev-
hem några gränder bort. Där fanns matsal 
och små sällskapsrum, där vi kunde spela 
spel och lyssna på grammofon. Om och om 
igen spisade vi Louis Armstrongs ”Do you 
know what it means to miss New Orleans?”. 
I en pytteliten gammal stuga strax intill 
fanns en filial till flickornas elevhem. Där 
bodde tre flickor, som jag umgicks mycket 
med. På kvällarna satt vi vid deras köksbord, 
förhörde varann på läxor och filosoferade om 
framtiden. 

Flickornas elevrum hade nog plats för cirka 
20 flickor. Vi delade rum och alla rum vette 
mot den lilla stensatta Biskopsgränd. Ljum-

ma kvällar hade vi fönstren vidöppna och inte 
så sällan slog värnpliktiga från P 10 sina lovar 
kring elevhemmet för en pratstund. 

Jag minns inte så mycket av reglerna på  
elevhemmet, men tror att vi skulle vara  
hemma klockan 21 och ha släckt klockan 22. 

I de gamla, kalla salarna i Roggborgen hade Åsa Hellström skrivningar ännu på 1960-talet. Den här bilden är från 1935.

1937 tog May-Britt Hellkvist studenten. Då hade 
läroverket flyttat till den nya byggnaden på 
Sörgärdet.

Som jag minns det skötte vi oss själva men 
det fanns en dam som förestod elevhemmet 
och höll ordning på oss när det behövdes.”

Åsa Hellström var från Gnesta. Hon föddes 
1945.
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Tjänstebostad och privat hem

”Vad väl jag minns den första dagen i det 
nya hemmet! Jag och mina två yngsta bröder 
… vi sprang husesyn … ur det ena rummet 
och till det andra, uppför trappor och nedför 
trappor. Jag minns ännu hur rädd jag var, att 
mina bröder skulle springa ifrån mig, för då 
trodde jag att jag aldrig skulle hitta ut.” 

Maria Stade var ca 6 år gammal då hon 
tillsammans med sin pappa, biskop Uddo 
Ullman, sin mor Frieda, sina åtta syskon och 
familjens tre jungfrur flyttade in i biskops-
gården i Strängnäs i juni 1890. Huset var 
stort och mycket gammalt. Det var byggt 
på 1600-talet av biskop Johannes Matthiae, 
drottning Kristinas lärare. Han bestämde 
att det efter hans död skulle vara officiellt 
biskopsresidens i Strängnäs.

Till biskopsgården hörde en stor trädgård där 
mamma Frieda höll höns och trädgårdsmäs-
tarens fru hade en svinstia. Egentligen var det 
förbjudet med svin inom staden. Men alla i 
staden trodde att grisarna var biskopens så 
vem vågade ta upp frågan?

I biskopsgården var det ett livligt sällskapsliv. 
Om somrarna invaderade släkt och vänner. 
Familjens privata bjudningar avslutades alltid 
med att alla gemensamt sjöng psalmen ”Den 
ljusa dag framgången är.” Tre av familjens 
döttrar gifte sig i gården, två av dem med 
präster.

Biskopsgården var tjänstebostad för en 
familj. Men den var, och är, framför allt 
platsen där stiftets ledare tog emot det övriga 
samhället. Till officiella mottagningar och 
middagar kom representanter för försam-
lingar, städer, kommuner, föreningar m.fl. 

Då gick det formellt till berättar Maria Stade. 
Till de traditionella nyårsvisiterna kom 
präster från stan och landsbygden, lärare och 
en massa andra människor, alla med fruar. 
Två gånger årligen var det prästvigning och 
efteråt var de nyblivna prästerna och deras 
anhöriga inbjudna till biskopsgården. Vart 
tredje år samlades stiftets präster till möte 
i Strängnäs. ”De här mötena hölls alltid på 
somrarna och vi dukade i trädgården…” 
mindes Maria Stade.

Biskopinnan Ethel Kastlund äter middag med 
”De synskadades Vänner” i biskopsgården 1981.

Karin Broman från Kumla, Knut Axel von Schoultz 
från Asker och Birgitta Reifors från Björkvik på 
kontraktsprostmiddag i biskopsgården 1986.

Sommaren 1965 tog biskop Gösta Lundström emot 
domkapitlets medlemmar och tjänstemän med 
makar i biskopsgården.

Jag borde också nämna de 

traditionella nyårsvisiterna. Då 

kom först och främst prästerna, 

stans präster förstås men ofta även 

från landsbygden och de brukade 

ha sina fruar med sig. Så var det 

lärarna med fruar och massor 

med andra människor. Vår gamle 

trädgårdsmästare tog emot, klädd 

i frack och med sin silvermedalj på 

bröstet. Någon traktering förekom 

inte vad jag kan minnas. Det var helt 

enkelt en artighetsvisit och man 

fortsatte sedan till domprosten och 

rektorn.

Biskopsdottern Maria Stade minns nyårsvisiterna i 
biskopsgården på slutet av 1800-talet.

”
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På 1600-talet skapades ett system där alla 
statstjänstemän i Sverige, ämbetsmän, gym-
nasielärare, officerare och präster, avlönades 
genom att de fick jord att bruka. En präst 
skulle leva av det prästgårdens jordar gav.  
En biskop hade flera gårdar. Dem kunde han 
antingen bruka själv eller arrendera ut och ha 
arrendet, hyran, som inkomst. Man sade att 
lönen betalades in natura. 

1805 ville biskopen Johan Adam Tingstadius 
ha högre lön. Han skickade in en redogörelse 
över sina intäkter och utgifter till kammar-
kollegium, idag skulle vi säga finansdeparte-
mentet. För att förenkla översikten omvand-
lades alla poster till spannmål. 

Biskopens inkomst var sammanlagt 844  
tunnor. En del kom ifrån kyrktiondet. Kyrk-
tiondet var en skatt som församlingsmedlem-
mar betalade till kyrkan. En del av tiondet 
gick till lön åt biskopar och präster. Vissa 
församlingar hade biskopen som prebende, 
lönebostäder. Prebendet innebar att bisko-
pen tog inkomsten från församlingen. Han 
anställde i sin tur en präst som skötte arbetet 
där. På Tosterön tvärs över Mälaren låg 
Sundby. Det var en stor lantgård som ingick 
i biskopens lön. 

Vad skulle biskopens lön räcka till?  
Bl. a. skulle han avlöna kaplaner i Härad och 
Länna och vicepastorer i Åker och Vansö för 
159 tunnor. I sin personliga tjänst måste han 

Johan Adam Tingstadius var biskop i Strängnäs  
från 1803-1827. Han levde i en tid när alla statens 
och kyrkans ämbetsmän hade betalt in natura,  
dvs. i jord och varor.

ha minst en lakej, ett slags betjänt, en kusk, 
en taffeltäckare, ungefär en hovmästare, och 
en husdräng. Deras löner uppgick till 121 
tunnor. Hushållerska, kökspiga, huspiga, 
bryggerska och ladugårdspiga kostade ytterli-
gare 126 tunnor. ”Till underhåll, föda, kläder 
och handpenningar för biskopens person kan 
icke upptagas mindre än 200 tunnor”. Tre 
hästar för tre tunnor var alldeles oumbärliga. 
Måltider och andra utlägg i ämbetet beräk-
nade han till minst 100 tunnor. Tingstadius 
var ogift, men situationen kunde förändras: 
”…till hustru och barn, ifall biskopen har 
sådana, och deras betjening 44 tunnor”.  

Sundby tvärs över viken var en av de gårdar som ingick i Strängnäsbiskopens lön. När systemet med naturalön 
avskaffades 1910 blev Sundby hospital, mentalsjukhus. Bilden är från slutet av 1950-talet. Läs om Sundby på 
skyltarna 48–51.

De 844 tunnorna i intäkt skulle bara räcka 
till det allra nödvändigaste. Hur det gick vet 
vi inte.

Systemet med jord som lön för präster och 
lärare levde kvar länge. 1905 avskaffades  
det sista prebendepastoratet för en lärare  
i Strängnäs. 1910 avskaffades naturalönen 
för prästerna. De sista prebendegårdarna för 
lärare avskaffades 1950.

Betalt i jord och varor
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går ut med det, det vet jag ej ty det vill ej 
bära ihop för mig och slår denna födkrok  
felt då vet jag ej vad jag ska taga mig till.  
Jag har stora bekymmer och stora skulder,”  
klagar Christin i ett brev. Läs mera om 
Christin Petri på skylt 17.

T o m biskopen kunde ha läroverkselever  
boende hos sig, berättar biskopsdottern 
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Gymnasieeleverna kunde ha sina hem långt 
ifrån skolstäderna och måste därför bo  
inkvarterade där. I Strängnäs blev de ett 
synligt inslag i staden. Fram till 1849 bar  
de en särskild grå kappa och de var många  
i förhållande till stadens invånare. 

Att ta emot djäknar, elever, blev en inkomst 
för stadsbor. Flera djäknar bodde tillsam-
mans i gårdshus och härbren. Namnet 
”djäknestall” säger att boendet var primitivt. 
Mat hade pojkarna med sig hemifrån. Ost, 
saltat och rökt kött, salt strömming och rökt 
fläsk var mat med lång hållbarhet. Djäknar 
som inte hade familjer som försåg dem med 
mat kunde få ett kungligt stipendium. Det 
innebar att djäknen fick en eller flera socknar 
att tigga matvaror i. Systemet kallades sock-
engång. 1780 avskaffades det. Kongl. Majt. 
bestämde då att kronan eller staten skulle ta 
hand om insamlandet. Medlen skulle sedan 
utbetalas direkt till skolan och fördelas som 
stipendier till behövande elever.

Många prästänkor tog emot inackorderingar 
för att dryga ut sin pension. På 1850-talet 
flyttade Christin Petri till Strängnäs och 
började ta emot gossar för att försörja sig  
och sina barn. Upp till 9 pojkar kunde hon 
ta emot. Det var ett slitsamt och olönsamt 
sätt att hanka sig fram: ”Här bråkar vi med 
våra stormande Pojkar men huru länge jag 

Eleverna, djäknarna, vid gymnasiet bar till 1849 en 
särskild grå kappa. En finns bevarad. På 1940-talet 
fotograferades en pojke i den. Så här kan en   
Strängnäsdjäkne ha sett ut på 1700-talet.

Nybakade studenter tågar längs Lektorsgatan 1922. 
Biskopsgårdens gavel skymtar bakom tåget till 
höger. T o m biskopen kunde ha skolpojkar inne-
boende hos sig.

Djäknestall eller elevhem

Elever i första klassen på läroverkets trappa 1904.

Maria Stade i sina minnen från sekelskiftet 
1900. Vi hade ”… läroverksynglingar  
boende hos oss under många år. Det var  
sådana som hade det litet fattigt och nu fick 
bo i biskopsgården. Sedan fanns det också 
läroverksungdomar som hade ’matdagar’…
Skolpojkar som inte hade det så bra ställt, 
fick gå och äta middag i olika familjer…” 
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Att gå i gymnasiet och senare i läroverket 
innebar långt in på 1900-talet att eleven, 
alltså pojken, måste flytta hemifrån och hitta 
ett boende på skolorten. 

Landstinget i Södermanland startade 1953 
ett hem för gymnasieelever vid läroverket i 
Strängnäs. Det hade plats för 30 pojkar och 
15 flickor. Att gossar och flickor skulle dela 
hus var otänkbart, byggnaderna låg en bit 
ifrån varandra. Men gymnasisterna åt till-
sammans i pojkhemmets matsal.

Gymnasier fanns bara på några orter i länet. 
Elevhemmet byggdes för att underlätta 
skolgången för elever på landsbygden som 
annars kunde ha mycket långa dagliga 
resor, eller måste bo inneboende. Eleverna 
kom inte bara ifrån länet utan hela landet. 
Ett tidningsreferat berättar om elever från 
Nord maling, Stockholm och Sorunda. I 
elev hemmet för flickor bodde Åsa Hellström 
från Gnesta. På skylt 5 berättar hon hur det 
var att bo på elevhemmet.

På 1950-talet gjorde många klassresor, precis 
som under 1600-talets stormaktstid. Det var 
en tid av högkonjunktur. Svensk industri 
gick på högvarv, folk hade jobb. Företagen 
och medborgarna betalade in skatt. Så pass 
mycket skatt att stat, kommuner och lands-
ting gick med överskott som investerades i 
ökad välfärd. Högklassig utbildning för alla 
var prioriterat. De många barnen var landets 
framtid. Det byggdes nya fina skolor, t ex. 
Vasaskolan här i Strängnäs. Man satsade 
på skolmåltider och skolhälsovård. Och ett 

elevhem. Skolan skulle användas för att för-
ändra samhället. Utbildning, inte föräldrar-
nas ekonomi, skulle vara vägen till ledande 
poster i samhället. 

1935 invigdes det nya läroverket på Sörgär-
det i andra ändan av stan. Läroverket blev 
i allt högre grad en angelägenhet för staden 
och staten. Trots det placerades elevhemmet 
i skuggan av domkyrkan, som granne med 
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Att gå i gymnasiet eller läroverket innebar för 
många pojkar att flytta hemifrån vid mycket unga 
år. På 1860-talet gick några skolkamrater till  
fotografen.

Från 1935 låg läroverket på Sörgärdet. På slutet  
av 60-talet var det en bit att gå från elevhemmet 
nedanför domkyrkan.

rektorn, biskopen och dom prosten. För att 
dessa skulle kunna hålla koll på eleverna som 
de alltid gjort? 

Gymnasieutbildning på allt fler orter och 
bättre kommunikationer gjorde att elevhem-
met lades ned 1970. 

Djäknestall, inackordering eller elevhem
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Alla religioner har regler som talar om hur 
människor ska vara mot varandra och hur 
tron ska visa sig i gärningar. Många religio-
ner betonar vikten av att hjälpa de utsatta i 
samhället. Inom Kristendomen visar t ex  
Jesus genom sitt sätt att leva hur en kristen 
ska vara. Han umgicks med fattiga och ut-
stötta. Han botade och hjälpte sjuka. En av 
de fem grundpelarna i islam är att ge allmo-
sor, dvs. hjälpa fattiga och utsatta. 

På medeltiden var det i princip kyrkan som 
tog hand om fattiga, sjuka och utstötta. Jesus 
var förebilden. De olika kyrkliga organisa-
tionerna drev hospital för vård av spetälske-
sjuka och helgeandshus där gamla, fattiga 
och sjuka vårdades. Kloster tog också emot 
människor i nöd. I stort sett allt det vi idag 
kallar vård, skola och omsorg var en kyrklig 
angelägenhet.

Den ekonomiska basen för detta sociala 
arbete var de gåvor i form av jord, pengar, 
mat och andra förnödenheter som män-
niskor skänkte till kyrkan. Kyrkan lovade 
alla som skänkte gåvor lindring av plågorna i 
skärselden där människornas synder brändes 
bort efter döden. Läs om medeltida vård på 
skylt 20

Efter reformationen på 1500-talet drogs 
mycket av kyrkans egendom in till staten. 
Att skänka gåvor till fattiga och sjuka gav 
inte längre någon lindring i skärselden. 
Detta innebar att kyrkans ekonomi krympte 
och det drabbade de utsatta. Utsattheten 

Omsorg och välgörenhet

ökades av att det började anses skamligt att 
inte kunna försörja sig själv. Så tyckte man 
inte på medeltiden.

Varje församling skulle själv ta hand om sina 
fattiga och utstötta. Här i Strängnäs behövde 
församlingen inte bygga en egen fattigstuga. 
Här låg hospitalet, statens anstalt som tog 
emot nödlidande från hela Södermanland. 
Där placerade församlingen sina fattiga och 
staten tog kostnaden. 

Läs mera om hospitalet på skylt 21.

Att ägna sig åt välgörenhet, dvs. skänka mat, 
kläder eller pengar till nödlidande, blev en 
accepterad sysselsättning för välbeställda 
personer långt in på 1900-talet. Biskops-
dottern Maria Stade berättar i sina minnen 
från 1900-talets början om hur hennes mor 
tog till vara barnens urvuxna kläder.  
Kläderna tvättades, lappades och lämnades 
till behövande barn.

t e x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  n ä s t a  s i d a

För 100 år sen var nöden stor i Sverige. Människor 
saknade kläder, mat och husrum. Damerna i den 
kyrkliga syföreningen stickade strumpor och vantar 
som ett bidrag till att lindra nöden. Ca 1909 togs 
bilden.

Pojkarnas kyrkliga arbetsgrupp tillverkade  
fiske redskap som såldes på basar. Pengarna  
som kom in användes för att hjälpa nödlidande.  
Bilden togs omkring 1909.
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Omsorg och välgörenhet

För drygt 100 år sen fanns knappt något 
av den sociala omvårdnad vi idag ser som 
självklart att samhället ska stå för. Människor 
saknade mat, kläder och husrum. Välgören-
het var en droppe i havet och kändes för-
nedrande. Religiösa och politiska rörelser 
började föra fram att mat, kläder, husrum 
och värdigt bemötande var en självklarhet, 
inte en nådegåva. De nödlidande skulle tas 
om hand av utbildade, professionella social-
arbetare, inte av välgörenhetstanter.

När den sociala sektorn professionaliserades 
öppnades vissa kyrkliga tjänster för kvinnor. 
Kvinnor ansågs särskilt väl lämpade att ta 
hand om fattiga, sjuka och utstötta. Redan 
på mitten av 1800-talet började Ersta dia-
konianstalt i Stockholm att utbilda diakonis-
sor, en sjuksköterskeutbildning på kristen 
grund. Något senare började Samariterhem-
met i Uppsala utbilda församlingssystrar, ett 
slags socialarbetare i församlingarnas tjänst.

Staten tog över mer och mer av vård och 
omsorg. Men resurserna räckte inte till allt. 
1911 öppnade Strängnäs stift ett alkoholist-
hem på Härnö utanför Mariefred. Det var 
kyrkans sätt att tackla ett av dåtidens stora 
samhällsproblem. Pengar till hemmet samla-
des in på frivillig väg. Läs mera om Härnö på 
skylt 50.

Efter andra världskriget ökade statens in-
komster och välfärdsstaten byggdes ut. Det 
lagstiftades om allas rätt till bastrygghet. 
Samhället, dvs. staten, skulle ta hand om 

sina medborgare från vaggan till graven. 
Ingen skulle behöva lita till välgörenhet.

Idag saknar ytterst få, om ens någon, i  
Sverige mat, kläder och husrum. Men  
samhällets resurser är begränsade. Inom 
äldrevården har personalen sällan tid med 
mycket mera än den praktiska omvårdnaden. 
Människors ensamhet har välfärdssamhället 
inte möjlighet att avhjälpa. Då kan frivil-
liga, ideellt arbetande grupper, från kyrkan, 
frikyrkor och frivilligorganisationer göra 
en skillnad i människors tillvaro. Det kan 
handla om allt från verksamhet för barn och 
föräldrar till gemensamma luncher till att 
besöka ensamma människor på äldreboen-
den. Vid stora olyckor som tex. tsunamin, 
och Estonias förlisning hjälper kyrkan till 
med krishantering.

En god måltid i gemenskap med andra skingrar 
ensamheten i välfärdssamhället.Idag är det inte i brist på mat och kläder som be-

kymrar människor i Sverige. Men tid är en bristvara. 
Att få en stund tillsammans med sitt barn, utan att 
behöva tänka på disk och städning, ger guldkant åt 
tillvaron. Kyrkan erbjuder den möjligheten

”När jag ser att mitt arbete gör 

skillnad för de människor jag möter 

så vet jag att det är idé att fortsätta.”

”Jag känner starkt att jag har något 

att ge. Det vill jag ge inom diakonin. 

Jag känner mig rik för att jag kan 

göra det.”

”När man inte orkar gå i trappor kan 

man ägna sig åt förbön för andra.”

Några röster från diakonigruppen i 
domkyrkoförsamlingen

”
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På 1500-talet hade kung Gustav Vasa, med 
de lutherska reformatorernas stöd, lärt sig att 
mycket av kyrkans egendom var ”överlopps”  
dvs onödig, och kunde dras in till staten. 
Runt Domberget i Strängnäs låg hur många 
”överloppsgårdar” som helst. Eftersom 
kyrkan inte längre ägde dem kunde staten 
använda dem som den ville. Gustav II Adolf 
gjorde 1626 en mycket stor donation till det 
nygrundade gymnasiet. Den medeltida  
biskopsborgen, Roggeborgen, blev skolhus 
och lektorerna och lärarna fick flera tomter 
att bygga sina hus på.

Den medeltida domprostgården söder om 
domkyrkan, som förmodligen var en enkel 
byggnad, blev biskopsgård efter reformatio-

nen. En klar markering av biskopsämbetets 
lägre status i samhället.

1627 skänkte kungen en tomt åt biskopen 
Laurentius Paulinus Gothus. Det var en gåva 
till biskopen personligen, inte till kyrkan. 
På den byggde biskopen ett privatpalats åt 
sig och lämnade den enkla domprost gården. 
Biskopen ville i sin tur markera  
mot staten med ett pampigt hus.

Äganderätten till huset och tomten förblev 
oklara. Gården var åtråvärd för gymnasiet på 
grund av sitt läge nära skolan och domkyr-
kan. Ända fram till 1758 tvistade biskopens 

Läroverkets lektorer bodde granne med biskopen 
och domprosten i husen längs Lektorsgatan.  
Gruppfotot från Roggeborgens trappa är från 1935.

arvingar och gymnasiet om äganderätten. 
Från 1762 bodde lärare i huset.

Paulinska gården visar kyrkans och skolans 
nära band. Skolan styrdes av kyrkan och blev 
en del av prästernas karriär. Att undervisa ett 
år på gymnasiet och senare läroverket mot-
svarade två års arbete som präst i en försam-
ling. Lektorerna skulle inte bara undervisa. 
Några av dem satt med i domkapitlet, stiftets 
styrelse. I vissa lärartjänster ingick att sköta 
prästtjänst. När staten grundade Sundby  
hospital på 1920- talet skulle en av de präst-
vigda läroverkslektorerna ansvara för försam-
lingslivet och gudstjänsterna där. 

Läs mera om Sundby på skyltarna 48–51.

På slutet av 1850-talet gick nio gymnasielektorer 
till fotografen. De arbetade tillsammans och bodde 
förmodligen inte långt från varandra. Kanske 
bodde de alla i något av husen längs Lektorsgatan. 
Dagerrotypin, ett tidigt foto, är ett av de äldsta 
från Strängnäs.

Kyrkans gårdar 1

I januari 1631 gav kung Gustav II Adolf biskopen 
Laurentius Paulinus Gothus en tomt ”…att han den 
efter sin vilja förbygga, bruka och för sig, sin hustru, 
barn och arvingar till en oklandrad egendom evär-
deligen besitta och och behålla.” Kyrkans f.d. tomt 
var nu biskopens privata egendom.
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Kung Gustav Vasa ansåg att all kyrkans överlopps 
egendom tillhörde kronan, dvs. honom. Vad som var 
överlopps bestämde kungen.

Kyrkans gårdar 2

Den 10 april 1544 bodde kung Gustav Vasa 
på Gripsholms slott. Denna vårdag hade 
kungen många ärenden att avhandla. Ett av 
dem rörde tomten söder om domkyrkan i 
Strängnäs. I ett öppet brev skriver kungen att 
han ger skolmästaren Hans rätt att bygga ett 
hus på tomten.

Under medeltiden hade katolska kyrkan 
byggt hus för sina ämbetsmän och funktio-
närer runt domkyrkoberget. Domkyrkan och 
de kringliggande byggnaderna berättade om 
en ekonomiskt stark organisation med en 
synlig maktposition i det medeltida svenska 
samhället. De berättade om urgamla, väl 
upparbetade förbindelser med den stora, 
allomfattande katolska kyrkan. De berättade 
om en organisation med ett överhuvud långt 
borta i Rom som ansåg sig kunna ingripa i 
det politiska skeendet, även i det avlägsna 
Sverige.

För Gustav Vasa gav byggnaderna i Sträng-
näs helt fel signaler. Kyrkan hade brutit 
med Rom och ställt sig under den svenska 
kronans beskydd. Nu var det den nya kunga-
ätten och den nya nationalstaten som skulle 
visa upp sig genom stora, ståtliga byggnader. 
På många håll i Sverige revs kyrkliga bygg-
nader och byggnadsmaterialet användes till 
kronans och Vasaättens slottsbyggnader. I 
Strängnäs revs byggnader på Domberget och 
användes till utbyggnaden av Gripsholms 

slott. Under flera av de nuvarande husen här 
finns de medeltida källarna ännu kvar. 

Kronan, i praktiken kungen, ägde alla bygg-
naderna runt domkyrkan. Kungen kunde 
skänka tomter och gårdar till dem han gilla-
de. Att Hans Nicolai fick tomten 1548 visar 
att han stod väl till hos kungen. Han kunde 
sälja gården, och förmodligen tjäna en slant, 
när han 1551 flyttade. 

Gustav Vasa lär riva många av kyrkans hus i Strängnäs. Tegel och annat byggmaterial återanvändes vid  
ombyggnaden av Gripsholms slott. Sjövägen var det nära och enkelt att frakta tungt material.

Wij Gustaff etc. Göre witterligit, att 

effther oss Elskelig Her Hans Nicolaj 

Scholmestare j Strängnes haffwe 

giffwit oss tillkenne, thet han achter 

vpbyggie thenn ödhe Domprowste 

tompt i Strängnes, hwar wij elliest 

honom wår gunstige wilie och 

tillåtelse ther till göre wele. . 

. att hann samme tompt, med 

the husz och wåninger han ther 

vpå byggiandes warder, fritt och 

obehindret vdhi sin lijffztijdt niute, 

bruke, och beholle, må och skall.

I april 1544 bekräftar kung Gustav Vasa att 
skolmästaren Hans i Strängnäs fått tomten här  
vid skylten.
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Biskopen Petrus Jonae dog 1607 och skyltar 
på sitt epitafium (minnestavla) i domkyrkan 
med två fruar och sex barn. Det var en tydlig 
teologisk markering. Han var lutheran. En 
katolsk präst skulle leva i celibat, vara ogift. 
Men nu var det andra tider i Sverige. Att 
avstå från äktenskap gav inte någon fördel 
inför Gud.

Petrus Jonae var professor i Uppsala och en 
av de främsta förespråkarna för lutherdomen 
i Sverige. Att, precis som Martin Luther själv, 
gifta sig och skaffa barn var ett sätt att hävda 
sin övertygelse om den rätta läran.  
I våra kyrkor finns talrika epitafier där  

Prästen och prästfamiljen  

präster manifesterar sin lutherska renlärighet 
genom att omge sig med stora familjer.  
Så kunde en katolsk präst definitivt inte 
avbildas!

För Sverige och de lutherska länderna inne-
bar Luthers tolkning av nåd och frälsning 
en förändring som under flera hundra år 
präglade kulturen och livet i Sverige. Vi fick 
prästfamiljer på prästgårdarna där en speciell 
kultur växte fram. En präst var högutbildad 
och prästgården var ett slags bildningshärd 
på landet. Prästerna var totalt inte så många. 
Men prästeståndet satt i riksdagen och kunde 
påverka besluten där. De hade ett kontaktnät 

Genom att präster ofta gifte sig med prästdöttrar 
skapades klaner och nätverk som stärkte samman-
hållningen inom prästståndet.

Att avbilda sig tillsammans med fru och barn var 
prästernas sätt att tydligt visa att de tagit avstånd 
från katolicismen. En katolsk präst kunde, åtmins-
tone inte officiellt, ha hustru och barn. Petrus Jonae 
var professor i Uppsala innan han 1593 blev biskop  
i Strängnäs.

När biskopsdottern Maria Ullman i juni 1909 gifte sig med kyrkoherden Frans Stade togs en familjebild 
i biskopsgårdens trädgård. I familjen ingick många präster.
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inom stiftet och landet. Prästernas söner 
utbildade sig gärna till präster och döttrarna 
gifte sig med präster. Prästsläkter gifte in sig 
med varandra och skapade nätverk där man 
hjälpte varandra och varandras barn. 

Biskop Ullmans familj på fotot är en typisk 
sådan prästfamilj. Tre döttrar gifte sig med 
präster. I tidigare generationer fanns många 
präster. På skylt 17 kan man läsa om präst-
änkan Christin Petris familj.
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I kraft av sin utbildning och sina tjänste-
uppdrag blev prästen en naturlig ledare i 
socknen. Prästen ledde förhandlingarna i 
sockenstämman. Han övervakade skolväsen-
det. Han hade hand om fattigvården. Han 
övervakade att församlingsborna regelbundet 
gick till nattvarden. Han kontrollerade deras 
läskunnighet. Han vaccinerade mot smitt-
koppor. 1862 skiljdes den kyrkliga socknen 
från den borgerliga kommunen. Men även 
efter skilsmässan var prästen en naturlig 
ledare i samhället. Inte minst i en stiftsstad 
som Strängnäs.

Otto Norberg var domprost i Strängnäs från 
1902 till 1938 och styrde hela staden. Till 
hans 70-årsdag skrev Strengnäs Tidning: 
”I själva verket torde han knappast ha sin 
överman i detta land beträffande skicklighet 
att leda förhandlingar, hålla reda på trådarna 
även i invecklade ärenden … och att på ett 
nästan omärkligt sätt leda dem dit han vill.” 
En född ledare med en enorm arbetskapaci-
tet som byggde ett kontaktnät in i samhällets 
olika delar. Ungefär som biskoparna på med-
eltiden. Läs om de medeltida biskoparna på 
skylt nr. 26

Norberg kom till Strängnäs som lektor, lära-
re, på läroverket 1898. Samtidigt utsågs han 
till medlem i domkapitlet, stiftets styrelse. 
Några år senare valdes han till domprost, 
kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen. Då 
lämnade han lärartjänsten men inte kontak-
ten med skolan. I 25 år var han ordförande  

i skolrådet. Han var inspektor för både 
folkskollärarseminariet och småskole-
lärarinneseminariet. Han var ordförande 
i kommittén för att skaffa nya lokaler för 
läroverket och för flickläroverkets styrelse.

Inom församlingslivet drev Norberg de nya 
idéerna om ett aktivt församlingsliv. För att 
ungdomskretsar och syföreningar skulle ha 
en naturlig träffpunkt genomdrev han att det 
byggdes ett församlingshem. Det invigdes 
1907 och var stiftets första. Likaså brann han 
för diakonin, att hjälpa dem som på olika 
sätt hade det svårt. På hans initiativ kunde 
Härnö alkoholisthem invigas 1911.  
Läs mer om hemmet på skylt 50.

Otto Norberg valdes in i stadens fullmäktige 
1901. 1919-22 satt han som ordförande. 
Han engagerade sig starkt för att få  
Södermanlands regemente till Strängnäs.  
Det lyckades. Han hälsade som fullmäktige-
ordförande regementet välkommen till  
staden.

Biskopen var sjuklig och Norberg fick under 
långa perioder vara hans vikarie. Dessutom 
satt han i landstinget, i otaliga kommittéer 
mm. Tidningen skrev att ”alla” kom för att 
uppvakta Otto Norberg på hans 70-årsdag.

Prästen och prästfamiljen
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1902-1938. Han satt i stadsfullmäktige och fung-
erade som dess ordförande 1919-1922. Dessutom 
var han ordförande i skolrådet, inspektor för semi-
narierna i staden mm. Han styrde hela staden.

Otto Norberg arbetade hårt för att få Södermanlands regemente till staden. Han lyckades och fick som  
fullmäktigordförande hälsa regementet välkommen 1921.

Otto Norberg var drivande när stiftets första församlingshem byggdes. När ett juridiskt problem uppstod i 
samband med byggandet utnyttjade Norberg sina kontakter. Han gick direkt till landshövdingen som ordnade 
saken. Domprosten och landshövdingen var sommargrannar.
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Lektorsgatan

Längs Lektorsgatan har det funnits fyra  
biskopsgårdar. På 1400-talet byggde biskop 
Konrad Rogge det palats som fått namn efter 
honom. Roggeborgen markerade bisko-
parnas starka, självständiga ställning i det 
medel tida samhället. På södra sidan om 
domkyrkan låg den medeltida domprost-
gården. Den blev på slutet av 1500-talet 
biskopsgård. Idag är gården borta. Snett över 
gatan byggde biskopen Laurentius Paulinus 
Gothus privat ett rejält stenhus åt sig på 
1620-talet. Då han blev ärkebiskop fick 
lektorer, lärare vid gymnasiet, så småningom 
flytta in. 

Johannes Matthiae, drottning Kristinas f.d. 
lärare, ville inte heller bo i den enkla tidigare 
domprostgården utan byggde på 1650-talet 
ett ännu större hus än Laurentius Paulinus 
Gothus. Vid sin avgång från ämbetet 1665 
donerade han huset till biskopsgård. Det är 
den ännu idag. 

Domkyrkan och de många gårdarna runt 
den visar att i Strängnäs har en organisation 
dominerat staden: kyrkan. På bruksorter som 
tex. Hälleforsnäs bestämde bruket det mesta. 
I Strängnäs hade kyrkan en motsvarande 
ställning. Biskopsdottern Maria Stade skriver 
i sina minnen från 1900-talets början: På 
nyåret gick man självklart först på artighets-
visit till biskopsgården. Sen till domprosten. 
Läroverkets rektor var nummer tre. Det 
visar den symboliska rangordningen mellan 
biskop och rektor. 

t e x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  n ä s t a  s i d a
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I Strängnäs är det domkyrkan som bildligt och 
bokstavligt dominerar staden. 

Den nuvarande biskopsgården byggdes i mitten av 
1600-talet av biskopen Johannes Matthiae. Sedan 
dess har den varit tjänstebostad för biskopen i 
Strängnäs.

Biskopen Laurentius Paulinus Gothus byggde ett 
ståtligt stenhus till privat bostad åt sig på 1620-
talet. Gymnasiet övertog huset på slutet av 1700-
talet. Lektorer, lärare, fick bo i huset.

På 1400-talet byggde biskop 
Kort Rogge en borg eller ett 
palats åt sig alldeles intill 
domkyrkan. Det gick en  
gång direkt från borgen till 
sakristian.
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Gatan har fått sitt namn av lektorerna.  
Lektor var tjänstetiteln för en lärare vid  
gymnasiet och senare vid läroverket.  
I århundraden efter gymnasiets grundande 
1627 bodde gymnasiets lektorer här längs 
gatan. En av gårdarna, Rektorsgården, var 
tjänstebostad för gymnasiets rektor. Den 
ligger granne med biskopsgården.

Ända fram till 1962 fungerade landets  
bisko par som eforus, dvs. inspektorer för 
gymnasiet. Från 1905 var uppdraget mest 
symboliskt. Att vara eforus innebar att  
biskopen var med och utnämnde lärare och 
att bråk inom skolan i sista hand avgjordes 
av honom. Biskopen, eller domprosten, var 
alltid med vid skolans officiella tillställningar 
i Strängnäs. När de nybakade Strängnäs-
studenterna tågade längs Lektorsgatan var 
det självklart att deras eforus hälsade dem 
från biskops gårdens trappa. 

Men det fanns andra kopplingar mellan 
kyrkan och gymnasiet/läroverket. I alla  
Sveriges domkapitel, stiftens styrelser, skulle 
alltid några lektorer från gymnasiet/lärover-
ket sitta med. Strängnäs gymnasium var litet 
och ofta nedläggningshotat. Räddningen var 
att lagen krävde lektorer i domkapitlet. Det 
gjorde det omöjligt att lägga ned gymnasiet. 
1936 förändrades domkapitlets uppgifter 
och organisation och lektorerna förlorade 
sina platser. 

Skolan var också ett trappsteg i präst-
karriären. Att undervisa i gymnasiet/läro-

verket räknades som dubbla tjänsteår för en 
präst. Dvs. att vara lärare ett år motsvarade 
att arbeta två år som präst. Det var heller 
inte ovanligt att en lektor hade ett så kallat 
prebendepastorat. Det innebar att lektorn 
fick sin lön från en församling men han  
arbetade inte där själv utan anställde en 
präst. 

Präster och lärare, dvs. högutbildade perso-
ner, blev självklara ledare i staden, även efter 
införandet av kommunal demokrati 1862 i 
Strängnäs. 1875 skrev en radikal tidnings-

Lektorsgatan
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Biskopen var eforus, inspektor, för läroverken.  
Efter 1905 var uppgiften symbolisk men betydelse-
full. Som traditionen bjöd hälsade biskop Lund-
ström med fru ”sina” studenter från biskopsgårdens 
trappa 1964.

Rektorsgården var tjänstebostad för gymnasiets 
och senare läroverkets rektor.

man att ”prestomen och grekomen (lärare)” 
ansåg som sin självklara rätt att styra staden.  
Domprosten Otto Norberg styrde hela  
staden under flera årtionden i början av 
1900-talet. Han började sin karriär som 
prästvigd lärare. Om honom kan man läsa  
på skylt 12 .

Att förhållandet mellan grannarna rektorn
och biskopen inte alltid var friktionsfritt kan 
man läsa om på skylt 4.
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Folkskolan

1842 kom en lag om att varje församling 
skulle hålla en fast folkskola med utbildad 
lärare. Det var startskottet för ett utbild-
ningsprojekt för hela folket, precis som 
på 1600-talet. Då skulle alla utbildas till 
renläriga lutheraner. Läs mera om det på 
skylt 16. Nu skulle folk utbildas för det nya 
industrisamhället som väntade om hörnet. 
En bra arbetare skulle inte bara kunna 
skriva sitt namn och rabbla psalmverser och 
stycken ur katekesen. Han skulle kunna läsa 
en bruksanvisning för att själv förstå hur en 
maskin fungerade. Och inte minst, alla män 
och kvinnor fick 1862 kommunal rösträtt. 
Allmän och lika rösträtt till riksdagen inför-
des först 1921. Folk måste utbildas för att 
utnyttja den på rätt sätt.

Folkskolan blev också ett sätt att göra alla in-
vånare i Sverige till svenskar. Via läroplanen 
bestämde staten vad som ingick i svenskhe-
ten. Att läsa, skriva och räkna var självklart. 
Alla skulle veta hur flaggan såg ut och när 
den hissades och halades, kunna sjunga 
nationalsången, känna till landets växter, 
djur och geografi och kunna de väsentligaste 
delarna av Sveriges historia. Biblisk histo-
ria om Adam och Eva, Moses dramatiska 
historia, Josefs märkliga öden och andra 
spännande berättelser hörde till allmänbild-
ningen. Att passa tider, sköta sin hygien och 

Alla folkskolebarn skulle känna till bibelns  
berättelse om Josef som såldes till Egypten av  
sina bröder. Där blev han småningom en hög herre. 
En av Kerstin Rydbergs elever ritade hur Josefs 
bröder bugade för sin bror när de kom för att köpa 
säd. De kände inte igen honom i hans fina kläder!

lära sig respekt för överordnade ingick också. 
I statliga seminarier där de blivande lärarna 
utbildades såg staten till att alla lärare visste 
hur berättelsen om Sverige och det svenska 
skulle presenteras för eleverna. 

Ett självklart inslag i svenskheten var det 
lutherska. Katekesen och psalmboken, som 
innehöll den lutherska kärnkunskapen, var 
läroböcker i folkskolan. Att någon präst eller 
biskopen besökte skolan var naturliga inslag 
i undervisningen. Likaså att skolavslutningen 
skedde i domkyrkan eller församlingskyrkan.

t e x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  n ä s t a  s i d a

I ståtliga folkskolepalats skulle barnen lära sig läsa, 
skriva och räkna. Och lära sig vad som ingick i att 
vara svensk. Omkring år 1900 hade de här folkskole-
barnen klätt upp sig för fotografen. Att vara hel och 
ren var viktigt!

”X. had många förnedrande 

uppfostringsmetoder. Satt man krokig 

i ryggen fick man pekpinnen innanför 

skjortan och pinnen bands upp med 

ett snöre i ryggstödet. Råkade man 

suga på pennan så fanns en napp som 

hängde vid tavlan som han stoppade 

in i munnen och flyttade runt från 

mun till mun. Jag glömde bort mig 

ofta och råkade ut för detta. Stryk 

med rapp av pekpinnen liggande över 

bänken inför klassen. Han vred om 

skinnet under hakan så man lättade 

från golvet så ont gjorde det.”

      Fritte Bergqvist 

”
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Folkskolan

Det har aldrig funnits så många barn i Sve-
rige eller Strängnäs som årtiondena kring 
sekelskiftet 1900. Strängnäs var inte en stor 
stad men det behövdes flera folkskolor. Folk-
skolan här vid skylten invigdes 1898. I den 
lilla staden fanns två folkskolor till, en vid 
Ugglans park och en vid Gyllenhielmsgatan. 

Detta var en period av stora samhällsför-
ändringar. Landet industrialiserades snabbt, 
folk flyttade in till städerna och det politiska 
systemet demokratiserades. Staten åtog sig 
fler och fler uppgifter. På medeltiden visade 
domkyrkan och Roggeborgen vem som var 
mäktigast i Strängnäs. Kung Gustav Vasa 
markerade på 1500-talet med Gripsholms 
slott att den nya kungamakten tagit över 
kyrkans roll. På slutet av 1800-talet visade 
den framväxande starka staten upp sig: Sjuk-
hus, fängelser, järnvägsstationer, posthus och 
riksbankshus blev den nya tidens palats. 

Folkskolorna blev också ett slags palats. 
Palats som berättade om framtidstro och 
omsorg om barnen, landets framtid. De be-
rättade om en stad eller kommun som hade 
råd att satsa och tog ansvar för medborgarna. 
Skolorna byggdes där det fanns gott om 
tomtmark, ofta lite utanför stadens centrum. 
Det skulle finnas en stor skolgård där barnen 
under rasterna kunde leka och få frisk luft. 
Ofta kom barnen från enkla, fattiga hemför-
hållanden. Därför skulle skolan erbjuda dem 

en vacker och påkostad miljö. Man trodde 
att ett vackert eller ståtligt skolhus kunde 
påverka barnen positivt. Precis som man 
trodde att en nära kontakt med kyrkan och 
det lutherska skulle göra barnen till bättre 
människor.

Någon stor samlingssal eller aula behövdes 
inte i en folkskola. Den dagliga morgonbö-
nen hölls i klassrummet och för avslutningen 
fanns kyrkan.

Läs om läroverket och flickskolan på  
skyltarna 29 och 30.

Kerstin Rydberg arbetade som folkskollärare  
i Strängnäs. Hösten 1954 undervisade hon här  
i skolan.
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På den rymliga skolgården fanns det gott om plats 
för barnen att leka på rasterna.

Våren 1955 åkte Kerstin Rydberg med sina elever på 
utflykt till Parken Zoo i Eskilstuna.

Skolavslutningen var alltid i 

domkyrkan dit man tågade från 

skolan. Barnen var festklädda. 

Flickorna var klädda i sommar

klänningar, pojkarna hade slips och 

skjorta. Fröken själv hade sin ståtliga 

Vingåkersdräkt. I domkyrkan sjöng 

alla tillsammans Den blomstertid och 

domprosten höll andakt. Kerstin 

Rydberg var stolt över sina elever.  

De satt så stilla och fint under hela 

programmet. En av hennes kollegor 

hade svårt med ordningen bland sina 

elever. Vid avslutningen bad hon om 

hjälp. Kerstin satte sig mellan de två 

värsta pojkarna. Så fort de rörde på 

sig nöp hon dem, rejält! 

    Ur intervju med Kerstin Rydberg

”
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En revolutionär

1516 skickade Strängnäs stift den unge  
prästen Olaus Petri till Leipzig i Tyskland  
för att studera. Så som kyrkan under hela 
medeltiden skickat ut begåvade män som 
skulle in i karriären. Han flyttade snabbt till 
ett mycket mera spännande universitet, det i  
Wittenberg. Där var Martin Luther professor 
i bibeltolkning. Av honom fick Olaus Petri 
lära sig de nya omstörtande idéerna om  
kyrka och samhälle. När han återvände hem 
i september 1520 blev han medarbetare åt 
biskopen Mats Gregersson i Strängnäs.  
Vid denna tid var Sverige i union med  
Danmark. Biskopen tillhörde de svenskar 
som danskarna ansåg politiskt farliga och 
han avrättades senare samma år, i det som 
kallats Stockholms blodbad. Olaus Petri 
valde att ligga lågt i de oroliga tider som 
följde, förmodligen begav han sig till  
Tyskland.

När Olaus Petri kom tillbaka till Strängnäs 
1522 blev han skolmästare. I huset här ovan-
för arbetade han och spred de nya idéerna 
till blivande präster. Hans verksamhet upp-
märksammades och ogillades. Han talade 
mot helgondyrkan och munkarnas tiggeri. 
Han ansåg att bikten skulle ske inför Gud, 
inte inför någon präst. Det här var helt emot 
katolska kyrkans läror. Själv påstod han själv-
säkert att ”Ingen har predikat sanningen för 
eder förr än jag.”

Det finns inget samtida porträtt av reformatorn och 
revolutionären Olaus Petri. 1952 gjorde konstnären 
Erik Sand en skulptur där Olaus Petri står i predik-
stolen och förkunnar Luthers nya lära. Skulpturen 
finns inne i domkyrkan, på den södra väggen.

1523 var adelsmannen Gustav Vasa i  
Strängnäs för att låta välja sig till kung.  
I staden fick han höra predikas om påvens 
och biskoparnas stora makt över Sverige.  
Idéerna passade honom, han ville inte dela 
makten med den starka katolska kyrkan. 
Han såg till att Olaus Petri frigjordes från 
tjänsten i småstaden Strängnäs. I Stockholm 
kunde idéerna få mycket större genomslag. 
Men en visionär och revolutionär måste 
hållas i strama tyglar. Gustav Vasa höll Olaus 
Petri nära sig och utnyttjade honom som 
kansler så länge han var nyttig för kungens 
syften. Men han levde på kungens nåd och 
nycker. 1540 bedömdes han vara så farlig 
att kungen lät döma honom till döden, men 
han blev benådad. Kung Gustav Vasa ville 
visa vem som bestämde över kyrkans präster. 
Olaus Petri blev så småningom kyrkoherde  
i Stockholm. Han dog 1552.

Läs om Olaus Petris kollega Laurentius  
Andrae på skylt 1.

”Uthi tesse book förtelies först hwrw 

erligha (härligt) menniskan scapat 

var. Ther näst huru hon then erlighet 

försågh (förlorade). Seddan huru 

gudh genom Mosen (Moses) gaff 

henne sin lagh ther hon sina ondsko 

och synd att besinna schulle.”

Reformatorn Olaus Petri skrev på svenska.  
Någon rättstavningsnorm fanns inte.  
Huru kunde lika gärna skrivas hwrw.

”

När Olaus Petri 1516 kom till Wittenberg var Martin 
Luther professor där. Kanske Olaus Petri såg på när 
Luther följande år spikade upp sina 95 teser. Teserna 
trycktes och spreds snabbt över Europa.
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Paulinus Gothus som i början av 1600-talet ledde 
projektet att göra sörmlänningarna till renläriga 
lutheraner. Böcker till så många som möjligt var  
ett sätt att sprida den rätta läran. Han grundade ett 
tryckeri. Det låg först i Roggeborgen. Senare låg det 
i huset ovanför skylten.

1593 samlades andliga och världsliga ledare 
i Uppsala. I stor enighet bestämde de att 
Sverige skulle var lutherskt och inget annat. 
Det blev startskottet för ett gigantiskt under-
visningsprojekt. Alla, från samhällets ledare 
ner till de enklaste människorna, skulle lära 
sig lutherdomens kärna. I Strängnäs stift var 
det biskopen Laurentius Paulinus Gothus 
som ledde projektet. Han var biskop i flera 
årtionden i början av 1600-talet och gjorde 
ett grundligt arbete. I socknarna var det präs-

ternas uppdrag att lära ut och förhöra sina 
församlingsmedlemmar. Biskopen såg till att 
prästerna var renläriga.Han förhörde dem på 
prästmöten. 

Böcker till alla eller åtminstone så många som 
möjligt var ett sätt att sprida den rätta läran. 
1622 fick Laurentius Paulinus tillåtelse eller 
kungligt privilegium att starta ett tryckeri  
i Strängnäs. Det låg först i Roggeborgen  
men har även legat i huset här vid skylten. 
Boktryckarkonsten gjorde det möjligt att  
i stora, billiga upplagor nå människor  
i Sverige, som i allt högre grad var läskunniga 
och kunde ta del av ny och gammal kunskap. 
Från trycke riet i Strängnäs spreds alma-
nackor, religiösa böcker, skolböcker, verk av 
klassiska författare mm. Bibeln var stor och 
dyr så det var katekesen och psalmboken som 
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Boktryckeriet

blev de stora folkböckerna. Den första bibeln 
i behändigt format trycktes 1650 i Strängnäs 
av boktryckaren Zacharias Brockenius.  
Brockenius tryckte också konkardieboken 
1669. Den innehåller de viktigaste lutherska 
lärorna. Den var viktig att studera för att 
prästerna och församlingarna skulle hålla sig 
inom de lutherska ramarna.

Boktryckar konsten öppnade en dammlucka 
för kommunikation, precis som Internet 
gjort i våra dagar. Att kontrollera allt som 
trycktes blev i princip omöjligt. Religiösa och 
politiska idéer spreds i skrifter och pamflet-
ter ut till stora grupper. Tidigare då böcker 
skrevs för hand och kopierades var processen 
långsam och lätt att kontrollera. 

På mitten av 1800-talet startade ett annat 
utbildningsprojekt. Läs om hur folkskolan 
utbildade folk till svenskar på skylt 14.

Den första bibeln i hanterligt format trycktes  
i Strängnäs 1650 av boktryckaren Zacharias  
Brockenius. Det var tänkt att den skulle finnas  
i privata hem, inte bara i kyrkor.

Zacharias Brockenius tryckte bibeln på egen bekost-
nad. För att locka högättade och rika köpare tryckte 
han deras vapen på några uppslag. På detta upp-
slag vänder tryckaren sig bl. a. till drottningens 
kusin Carl Gustav, sedermera Carl X Gustav, och till 
grevarna Brahe, Leijonhufvud, de la Gardie och 
Oxenstierna, de förnämsta ätterna i landet.
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inte enkelt alla gånger. Christin Petri fick gå emellan 
när konflikterna blev för svåra. 1864 gick några tuffa 
killar till fotografen.

Christin Petri gjorde som så många andra präst-
änkor: För att försörja sig tog hon emot skolpojkar 
i sitt hem. Hon lagade mat, såg till att de steg 
upp och gick till skolan. Det var ett slitsamt och 
olönsamt arbete.

I Christin Petris lilla gård nära skolan i Roggeborgen 
och domkyrkan kunde det bo upp till 17 personer.

”I en mindre stad borde lefnadskostnaderna 
vara mindre och möjligheterna att förtjena 
på inackorderingar större, och mamma som 
så många andra prestenkor föll med sitt val 
på Strengnäs.” Hilda Petri har berättat hur 
hennes mor Christin på 1850-talet löste 
sin och familjens situation efter att pappan 
dött. En luthersk präst skulle vara gift och 
ha familj. Att vara prästfru var ett yrke med 
ansvar för hushåll, barn och gäster, dygnet 
runt, året om. Ibland fick man ta hand om 
släktingar och deras barn. Dog frun måste 
prästen snabbt gifta om sig för att präst-
hemmet skulle fungera. Dog mannen hade 
frun några möjligheter till försörjning:  
Var hon yngre kunde hon gifta sig med den 
nya prästen. Var hon gammal kunde hon  
antingen flytta hem till något av sina barn 
eller gifta bort sin dotter med den nya  
prästen och bo kvar i prästgården. Detta  
system kallades konservering. Men, som 
Hilda Petri skrev, det fanns andra vägar.

Christin Petri var änka efter prästen Johan 
Petri. De hade10 barn. Till hushållet hörde 
även hans första hustrus mor och hennes 
handikappade son. Familjen flyttade först  
till Stockholm. För att leva billigare köpte 
Christin 1855 en gård i Strängnäs. Där låg 
gymnasiet med sina elever som behövde 
någonstans att bo. Christin gjorde som  
andra prästänkor, tog emot inackorderingar  
i hemmet. 

I hennes två små sammanbyggda hus kunde 
det bo upp till 17 personer. De inackor-
derade tonårspojkarna skulle ha rejäla mål 
mat flera gånger om dagen. Det var lass av 
pannkakor och smörgåsar. ”Till middagarne 
fick färskt kött icke vara inskränkt bara till 
söndagarna och hade man kommit med salt 
kött en sådan dag skulle det ha tagits mycket 
illa upp.”

Det var dyrtid i Sverige efter Krimkriget 
1855 också i Strängnäs. Christin kämpade 
ständigt med ekonomin. När pengarna tröt 
måste hon låna av domkyrkoförsamlingen 
och betala igen när ekonomin blev bättre. 
Bråk och slagsmål mellan pojkarna var inte 
ovanligt. När ”en ganska elakartad schar-
lakansfeber bröt ut i staden höstterminen 
1857” avdelades huset. ”Nedre delen af huset 
fick bli sjukhus och de friska fingo inhysas  
i öfre delen.”

Läs mera om prästfamiljer på skylt 12 och 
om elevhem på skyltarna 5 och 9.

Boende blev inkomst

Jag tenkte att nesta termin taga flera 

Gossar i maten om jag kan få men 

det är så många efven om dem och 

en sådan täflan att hålla precktigt åt 

dem det är ingen förtjenst det heller 

i så Dyra tider. Så jag är myckett 

bekymrad. Reparationen här som 

också måste ske kommer väl att kosta 

myckett. Jag tenkte att om någon 

möjlighet är att få en Windskammare 

ty ju flera rum ju bättre men jag vet ej 

hur det kan gå…

Christin Petri måste konkurrera om skolgossar med 
andra stadsbor. 

”
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Kyrkan och staten

Vårt svenska samhälle vilar ännu idag stabilt 
på en kristen grund. Den grunden lades för 
mer än 1000 år sen då kristna missionärer 
kom hit. Då blev Sverige en del av den 
romersk-katolska kristenheten. Vi blev en 
del av den västeuropeiska kulturkretsen där 
latinet var det gemensamma språket. Än 
idag skriver alla västeuropéer med latinska 
bok stäver. De stora helgerna och festdagarna 
firades till minne av olika händelser i Jesu 
liv. Det gör vi ännu i dag. Vid både jul och 
påsk är vi lediga två dagar till minne av Jesu 
födelse och uppståndelse, oberoende om vi är 
kristna eller inte. 

Att kristendomen så starkt kom att prägla 
landet beror på att missionärerna från första 
början sökte stöd hos dem som styrde landet, 
kungarna och stormännen. Kristendomen 
förankrades i det politiska systemet. Missio-
närerna talade om att all världslig makt kom-
mer från Gud, att kungarna är Guds ställföre-
trädare här på jorden. Något kungarna gärna 
höll med om men präster och munkar var 
nyttiga på andra sätt också. De kunde läsa, 
skriva och räkna. De kunde hjälpa kungar 
med t. ex. brev till främmande länder. Från 
allra första början insåg kyrkan och samhället 
att de var till nytta för varandra.

Under medeltiden var kyrkans män de lärda  
i Sverige. Biskoparna hade studerat utomlands. 
Inte bara kyrkliga ämnen utan också  
t ex juridik (lagkunskap) och retorik (vältalig-
het). Tack vare sin kunskap blev de mäktiga 
herrar i staten och satt med i konungens råd. 

Strängnäsbiskopen brukade vara rikskansler. 
Det betydde att han hade hand om lan-
dets viktigaste dokument och rikets sigill. 
Vanliga människor kunde få hjälp av sock-
enprästen att skriva brev, testamenten och 
 köpekontrakt.

Det alldeles speciella förhållandet mellan 
 kyrkan och staten i Sverige fick sin början 
just här i Strängnäs. Här träffade kung 
 Gustav Vasa år l523 prästerna Laurentius 
 Andrae och Olaus Petri. De båda prästerna 
tillhörde den radikala grupp som ville skapa 
en svensk kyrka utan koppling till påven 
i Rom. Kungen å sin sida ville inte dela 
makten i landet med kyrkan eller adeln. 
Han kunde tänka sig att stödja de radikala 
präs terna mot att kyrkan ställde sig under 
kungen. Man kan säga att kyrkan och staten 
efter det tillsammans var Sverige. 
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Kyrkans folk var till stor nytta för kungen och  
staten på medeltiden. De var läs- och skrivkunniga. 
I klostren skrevs böcker för hand. Detta är ett blad 
ur en lagbok från 1400-talet.

Kyrkans år är uppbyggt kring de viktigaste händelserna i Jesu liv. Våra stora högtider firas ännu idag till minne 
av dessa händelser. Bilden är från julottan i Sundby sjukhuskyrka på 1970-talet.
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Sveriges religiösa och världsliga ledare 
 bestämde vid ett möte i Uppsala 1593 att 
Sverige skulle vara ett lutherskt land. Det 
innebar att den lutherska varianten av kris-
tendomen var den enda som fick förekomma 
i landet. Sverige blev en luthersk enhetsstat. 
Kungen och alla invånare måste enligt lag 
vara lutherska. De viktigaste lutherska skrif-
terna blev en del av konstitutionen, grund-
lagen. Att fira gudstjänst enligt andra ritualer 
än de lutherska blev förbjudet. Genom lagar 
och förordningar försökte staten hålla alla 
andra läror utanför landet. Man kan säga 
att Sverige under 1600-, 1700- och in på 
1800-talet var intolerant, nästan fundamen-
talistiskt. 

Prästerna kontrollerade regelbundet vid 
husförhör att människorna kunde den rätta 
läran. Alla måste gå i kyrkan regelbundet. 
Nattvarden var inte bara en religiös handling 
utan också en ceremoni som visade att en 
människa var en lojal, svensk medborgare. 
Prästen noterade vilka som gått till natt-
varden och vilka om inte gjorde det. Att ta 
nattvarden blev ett krav ifall man skulle gifta 
sig. Ville man bli t.ex. folkskollärare, tand-

En luthersk enhetsstat

läkare eller veterinär måste man visa upp ett 
intyg på att man tagit nattvarden då man 
sökte till sin utbildning. Gifta sig kunde 
man bara göra i den lutherska kyrkan. Att 
gå ur  kyrkan, att själv välja sin religion, var 
otänkbart. Det var det samma som att stå 
helt utanför samhället. Att vara svensk var 
att vara luthersk. 

Vid mitten av 1800-talet hade samhället 
förändrats och de stela reglerna fungerade 
inte längre. Bondesamhället var i upplös-
ning, människor flyttade och ville själva välja 
vilken församling de ville tillhöra. Judar och 
katoliker flyttade till landet. Att stänga dem 
ute från statliga tjänster eller göra det omöj-
ligt för dem att gifta sig lagligt blev ohåll-
bart. Som steg mot religionsfrihet avskaf-
fades kyrkoplikten 1858, nattvardstvånget 
1863 och 1873 blev det möjligt att gifta 
sig utanför den lutherska kyrkan.  Under 
1900-talet har banden mellan stat och kyrka 
gradvis löses upp och år 2000 kapades de 
definitivt. 

Sverige är idag ett av världens mest seku-
lariserade länder. Men våra stora högtider är 
kristna liksom grunden för vår etik, det vill 
säga de regler som gäller för hur vi männis kor 
ska behandla varandra. De flesta svenskar är 
medlemmar i den lutherska kyrkan. 2008 var 
72,9 % medlemmar. Väldigt många vill fira 
de stora händelserna i livet, dop, bröllop och 
begravning i kyrkan. Kyrkan ger en värdig 
inledning åt officiella ceremonier. I Strängnäs 
inleder kommunfullmäktige sitt arbetsår med 
samling i någon av stadens kyrkor. Musik 
och en predikan ger året en högtidlig start 
och markerar en kontinuitet bakåt i histo-
rien. Att delta är frivilligt.

Hertig Karl av Södermanland, 1550-1611, var 
yngste son till kung Gustav Vasa. Han såg hertig-
dömet som sitt lilla kungarike, där han också var 
högsta ledare för kyrkan. Hans bror Johan III ville 
förändra kyrkan i Sverige och göra den mera lik 
den romersk-katolska. Hertig Karl vägrade införa 
nyheter i sitt furstendöme. Han tog emot förföljda 
lutherska präster här och beskyddade dem. Till 
biskop utnämnde han den han ville, inte kung 
Johans kandidater. 1607 kröntes Karl till kung 
Karl IX. Han är begravd i domkyrkan.

För att se till att alla svenskar kunde den rätta läran 
fanns många kontrollstationer. Konfirmationen var en 
sådan. 1896 gick dessa konfirmander till fotografen 
Lindhes ateljé i Strängnäs.

Svensk lagstiftning gjorde det omöjligt att tillhöra 
någon annan kyrka än den lutherska i Sverige. År1726 
utkom det så kallade konventikelplakatet. Det fastslog 
att gudstjänst bara kunde firas i en kyrka. Läs i citatet 
vad straffet blev för olagliga gudstjänster. Plakatet 
upphävdes 1858.

... Ty finna Wi rådsamt, att afskaffa 

och alldeles förbjuda slike Oloflige 

Sammankomster, så at den som sig  

understår dem att hålla och tillåta, skall 

första gången böta Twåhundrade daler  

Silf :mt (silvermynt), andra gången 

Fyrahundrade daler Silf :mt, eller i mangel  

af böter (den som inte kan betala böter). 

plichta första gången med Fjorton dagars 

fängelse på watn och bröd, och andra  

gången med Tre weckors fängelse på watn 

och bröd. Men kommer han tridie gången 

igen, skall han på Twenne åhr Riket fördrivas

Citat ur konventikelplakatet

”
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Kyrkan och staden

När den romersk-katolska kyrkan för mer 
än 1000 år sen expanderade ut över Västeu-
ropa fanns det en medveten strategi om hur 
 erövringen skulle gå till. På samma sätt har 
ett stort företag idag strategier för hur det ska 
etablera sig i en ny världsdel. Företaget har 
kriterier för var det är lönsamt att öppna ett 
varuhus, en fabrik eller ett hotell. 

När de romersk-katolska strategerna tittade 
på dåtidens Sverige och funderade över var 
i Mälardalen en biskopskyrka kunde place-
ras framstod Strängnäs som en mycket bra 
plats. Det var kanske inte alls en slump att 
 missionsbiskopen Eskil kom just hit. Sträng-
näs var centrum för både religiösa ceremonier 
och handel. Här rörde sig mycket folk, som 
kyrkan kunde missionera bland. Det fanns 
ett publikunderlag eller kunder, för att ut-
trycka sig modernt. Staden låg bra till geo-
grafiskt. Här korsade den gamla landsvägen 
mellan Södermanland och Uppland sjövägen 
från Östersjön via Mälaren in mot Västman-
land. Det var lätt att ta sig hit, samtidigt som 
orten inte låg vid Östersjökusten där sjö-
rövare eller konkurrerande missionärer från 
Östeuropa kunde hota etableringen. 

Strängnäs blev en lyckosam etablering för 
kyrkan. Långt fram i tiden var kyrkan en 
synlig, dominerande aktör i staden. Att ingen 
byggnad i staden är högre än domkyrkan är 
symboliskt. 

Under medeltiden byggdes inte bara en 
domkyrka. Den medeltida kyrkan var en 
ekonomiskt stark organisation som hade råd 
att bygga många hus, ungefär som en indu-

stri som bygger ut idag. Runt domkyrkan 
fanns gårdar och hus för kyrkans ämbetsmän. 
Husen var förmodligen stabila stenhus, till 
skillnad från böndernas timmerhus. Näst 
finast efter  domkyrkan var biskopens palats, 
det vi idag kallar Roggeborgen. Det byggdes 
på 1400-talet av biskop Kort Rogge. På den 
andra kullen i staden etablerade sig en annan 
av kyrkans organisationer. Dominikaner-
munkarna byggde ett konvent, d.v.s. ett 
slags kloster, åt sig där. I konventet fanns 
bostäder för munkarna och en kyrka som 
var nästan lika stor som domkyrkan. Man 
kan se konventet och domkyrkan som två 
konkurrerande företag i en och samma kon-
cern. Bägge skulle leva på det människorna i 
Strängnästrakten kunde skänka dem. 

Kyrkan stod under hela medeltiden för all 
skolundervisning och allt det vi idag kallar 
vård och omsorg. Läs mera om den medel-
tida kyrkan på skyltarna 20 och 25-28. 

Läs mer om den medeltida kyrkan på skyl-
tarna 1, 2 ,15 och 26-28. 
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Domkyrkan blev på medeltiden den starkaste, 
dominerande organisationen i Strängnäs. Ända in  
i modern tid kan man se kyrkan som den domine-
rande ”industrin” i staden.

Domkyrkan syns överallt. På andra sidan vattnet låg Sundby. Det var en stor gård som kyrkan 
ägde. Biskopen hade den som en av sina lönegårdar till 1910. Därefter byggde staten ett men-
talsjukhus, ett hospital där. En av de prästvigda lärarna på läroverket tjänstgjorde också som 
präst för Sundby.

Att ha ett eget helgon var viktigt för 
en domkyrka och ett stift. Ett eget 
helgon gav status åt stiftet. Folk reste 
gärna till platser där helgonet verkat 
eller dött. Resenärerna behövde bo, 
äta och kanske köpa en souvenir. Det 
gav inkomster åt både orten och 
kyrkan. Eskil var Strängnäs stifts eget 
helgon. Ännu på 1500-talet kom folk 
för att se källan där han döpte sörm-
länningarna. Bilden är från en lagbok 
från 1400-talet.
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På 1500-talet bröt kung Gustav Vasa kyrkans 
makt. Han ville inte ha en stark, självständig, 
kyrklig organisation som kunde konkurrera 
med kungamakten i Sverige. För att markera 
vem som bestämde lät han runt om i landet 
riva kyrkor, kloster och andra av kyrkans 
byggnader. Kyrkan blev en del av statens 
administration. 

För Strängnäs del syntes förändringen tydligt. 
Klostret stängdes och revs. Likaså revs flera 
av kyrkans hus intill domkyrkan. Man kunde 
tro att kyrkans tid som maktfaktor i Sträng-
näs var över för alltid men så blev det inte. 
Kyrkan och dess folk förblev in i modern tid 
tongivande i staden. Det finns flera orsaker 
till det. 

Staden hade inga förutsättningar att dra till 
sig industrier. Det fanns varken vattenkraft 
eller malmfyndigheter i närheten. Därför 
grundades inte något bruk eller stort företag 
som kunnat vara motvikt till kyrkan. Sträng-
näs blev en stad som levde på kyrkan och de 
verksamheter som kyrkan hade uppdrag av 
staten att driva. Kyrkan var stadens domine-
rande ”industri”, tills Södermanlands rege-
mente flyttade hit efter första världskriget. 

Kyrkan ansvarade för skolväsendet. Att ut-
bilda sig till präst var att utbilda sig för två 
karriärer: inom kyrkan och inom gymnasiet. 
Att ha arbetat som lärare var en merit för 
den som sökte en prästtjänst. I många lärar-
tjänster vid gymnasiet och senare läroverket 
ingick att även sköta en prästtjänst. När t.ex. 
Sundby sjukhus byggdes på l920-talet skulle 
en av lektorerna, lärarna, också vara sjukhus-
präst och sköta gudstjänster och andra kyrk-

Kyrkan och staden

liga förrättningar. Likaså skulle lektorer vara 
med i domkapitlet, stiftets styrelse. Samma 
människor hade många olika uppdrag i den 
lilla staden. Uppdrag skapar kontaktnät. Bor 
man dessutom nära varandra och umgås 
privat stärks kontaktnätet. Uppdrag och 
kontaktnät skapar en maktställning. 

Kommunal rösträtt för alla infördes i Sverige 
1862. 1875 genomfördes det första valet  
till stadsfullmäktige i Strängnäs. Enligt 
tidningen fanns det ett ”prästparti” i staden 
bestående av domkyrkans präster och läro-
verkets lärare, personer som yrkesmässigt 
och privat stod varandra nära. ”Partiet” kom 
att dominera den första fullmäktigeförsam-
lingen och en av medlemmarna i ”partiet”, 
domprosten Strömberg, valdes till första 
ordförande i stadsfullmäktige.

Ännu långt in på 1900-talet kunde kyrkans 
folk skaffa sig en politisk plattform och via 
den styra staden. Otto Norberg var dom-
prost, kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen. 
1901 valdes han i stadsfullmäktige och 
1919-1922 var han dess ordförande. 

Domprosten, senare biskopen. Adam Theodor 
Strömberg, blev 1875 den allra första ordföran-
den för stadsfullmäktige i Strängnäs.

I Strängnäs syns kyrkan i stadsbilden. Inte bara som byggnader utan också som evenemang och  
processioner. Här är prästmötesprocessionen 1974 på väg från Roggeborgen till domkyrkan. Främst 
går tidigare biskopen Gösta Lundström, biskopen Åke Kastlund och den gästande biskopen Sigurbjörn 
Einarsson från Island.

Folkskolebarnen i Stureskolan gick, precis som alla folkskolebarn i Sverige, till kyrkan för sin 
 avslutning. Att lära sig om Jesu liv, berättelserna om Israels barn eller om Moses, var en del av det 
alla i Sverige skulle kunna. Bilden är från 1954.

Biskopen satt alltid längst ut på den 

uformade bänken vid dörrsidan, vilket 

betydde att han hade rektor intill sig på 

höger sida, sedan lektorerna och längst 

bort mot fönstersidan adjunkter och 

ämneslärare.

Jan Folkegård gick i läroverket i Strängnäs på 1950·talet.
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Medeltida omsorg

1382 skänkte drotsen Bo Jonsson Grip 
en gård till hospitalet i Strängnäs. Gården 
låg här vid skylten, en bit utanför stan. Bo 
Jonsson var Sveriges rikaste man och största 
jordägare. Att skänka gods och gårdar till 
kyrkan var en god gärning. Kyrkan lovade 
givaren att hans prövotid i skärselden där alla 
synder brändes bort, skulle bli lite kortare 
och att han skulle komma lite snabbare till 
himlen. Bo Jonsson Grip hade mycket på sitt 
samvete. Gåvan till hospitalet skulle blidka 
Gud. 

På 1300-talet var spetälska eller lepra  
en vanlig sjukdom. Den hade kommit till 
Sverige någon gång på 1100-talet. Kanske 
hade den spridits med vikingatågen och 
korstågen. Det enda man kunde göra var 
att isolera de sjuka från resten av samhället. 
Sjukdomen är inte särskilt smittsam, men de 
spetälskesjuka var obehagliga att se på. Deras 
fingrar, tår och andra lemmar ruttnade bort. 
De sjuka samlades på hospital. Det fanns 
lagar och föreskrifter som bestämde var de 
sjuka fick röra sig.

I Nya testamentet berättas att Jesus gör 
något radikalt. Han äter tillsammans med 
spetälska! För att likna honom tog kyrkans 
folk särskilt hand om de spetälska. De kunde 
få vård och skydd i kloster. I domkyrkan här 
i Strängnäs finns ett hagioskop. Det är en 
liten öppning genom vilken man kan titta in 

Det fanns inte några botemedel mot spetälskan. 
Men i hospitalets kyrkorum kunde de sjuka få natt-
varden. Vinet serverades ur kalken, bägaren, och 
brödet, oblaterna, från patenen, fatet. När hospita-
let i Strängnäs lades ned 1785 flyttades nattvards-
silvret till hospitalet i Nyköping. Numera finns silvret 
i Nicolaikyrkan där.

i kyrkan. Det påstås att hagioskopet var till 
för de spet älska. Genom öppningen kunde 
de se altaret och gudstjänsten utan att blanda 
sig med de friska.

För att försörja de sjuka och deras vårdare 
fick inrättningarna del av den skatt som 
betalades till kyrkan. I september 1384 hade 
Strängnäs hospital råkat i akut kris. Då med-
delade biskopen att alla som skänkte en gåva 
till hospitalet skulle få lindring i skärselden 
efter döden. Det var inte bara rika personer 
som kunde köpa lindring, alla kunde det.
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Här på hörnet till vänster låg det medeltida hospitalet som gett namn åt gatan.  Då låg tomten i utkanten av 
stan. De spetälskesjuka skulle hållas isolerade från resten av samhället.

Från 1500-talet minskade antalet spetälska. 
Men det fanns andra som skulle hållas 
borta från de friska. Hospital blev en förva-
ringsplats bl. a. för mentalt sjuka. I början 
av 1900-talet utredde svenska staten hur 
mentalsjukvården skulle se ut. De sjuka 
skulle samlas på hospital. Dessa skulle ligga 
på vackra platser en bit utanför samhället. 
Här i Strängnäs blev biskopsgården Sundby 
hospital.

Läs mera om hospitalet på skylt 21.  
Läs om Sundby på skyltarna 48-51.
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Till hospitalet hörde en stor trädgård med fruktträd, 
bärbuskar. Dessutom stall, svinhus, fä- och fårhus, 
ett dass, bodar och magasin. Några fruktträd fanns 
ännu kvar i början av 1900-talet.

Den Silfersparreska gården byggdes på det medel-
tida hospitalets tomt. I gården fungerade sedan 
hospitalet till 1785. 

Efter reformationen på 1500-talet tog staten 
hand om hospitalen. Kyrkan hade inte längre 
ekonomiska möjligheter att vårda utstötta 
och sjuka. Den lutherska läran hade dess-
utom avskaffat idéerna om skärselden och att 
goda gärningar förkortade plågorna där efter 
döden.

Det var en brokig samling människor som 
inte kunde ta vara på sig själv som hystes på 
hospitalen. 1581 bodde här 31 ”förlamade 
och sjuka”. Bland dem fanns Knut dumbe 
som var stum, Eskil fotlös och krympling-
arna Axel och Anna. Marissa Jakobsdotter 
och Sidbo-Anna ansågs ”tokota”. 

Kronan/staten gav några gårdar till underhåll 
åt hospitalet. Men det räckte inte. På 1500-
talet måste de boende ut och tigga.  
De tiggde vid domkyrkan men också i  
Uppsala, Torshälla, Enköping, Tälje, Västerås 
och Arboga. De fick ihop lite pengar men 
mest matvaror: slaktboskap, säd, fläsk, kött, 
bröd, humle, ljus, lin och salt. En annan 
inkomstkälla var ”testamentsäreskänker”. 
Trots att den lutherska kyrkan förkunnade 
att man inte med goda gärningar eller gåvor 
kunde köpa in sig i himlen fortsatte folk att 
testamentera till hospitalen. Hospitalet fick 
också del av böter. 1623 dömdes en bonde i 
Björsund att betala 18 tunnor spannmål, tre 

kor, ett sto, 11 höns, färsk fisk och 10 daler 
penningar till hospitalet.

När staten på 1700-talet nyordnade hospi-
talsverksamheten drogs det i Strängnäs in. 
Staden protesterade kraftfullt. Stadens två 
församlingar hade kunnat utnyttja hospitalet 
för sina fattiga. Nu skulle man bli tvungen 
att bygga var sitt fattighus! 

På hospitalen skulle hädanefter enbart men-
talt sjuka vårdas. I början av 1900-talet om-
organiserades mentalvården. Vården skulle 
bli human och modern. Den gamla biskops-
gården Sundby blev hospital. Läs mera om 
Sundby på skyltarna 48-51.

Förvaring av ofärdiga

Den hade genomgått många 

skiftande öden. En gång hade 

den tjänat som likrum åt den 

avlidna riksamiralen Carl Carlsson 

Gyllenhielm. En tid var den salong  

i rikt folks hem. En annan tid uppläts 

den till danslokal. En tid hade den 

varit slöjdsal mm. Och nu i finalen 

blev den Strängnäs stads första 

församlingssal och fick därmed  

tjäna förut oanade uppgifter.

I församlingshemmets jubileumsskrift beskrev 
domprosten Otto Norberg vilka olika verksamheter 
som försiggått i den silfversparreska gårdens stora sal.
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Församlingshemmet i Strängnäs var inte bara  
stiftets första. Det var också modernt. I taket  
hängde höj- och sänkbara elektriska lampor. 

1907 invigdes Strängnäs stifts första försam-
lingshem. Det låg på det gamla hospitalets 
tomt här i Strängnäs.

Under 1800-talet fick den svenska stats-
kyrkan större och större konkurrens från 
frikyrkorna. Frikyrkornas medlemmar föddes 
inte in i församlingen utan valde aktivt att 
gå med. Medlemmarna förväntades delta i 
församlingens verksamhet som var så mycket 
mera än gudstjänst på söndagen. I frikyrko-
församlingarna fann människor som flyttat 
in till städerna en ny gemenskap. Gemen-
skapen stärktes av gemensamma utflykter, 
verksamhet för ungdomar, söndagsskola för 
barn mm. Man tog ansvar för varandra och 
sina lokaler. Samlingslokalerna var inte hög-
tidliga kulturminnen. Man samlades hemma 
hos varandra eller i samlingslokaler med plats 
för kaffedrickning, syföreningar, studiecirklar 
m m. 

Inom statskyrkan fanns liknande tankar om 
ett levande församlingsliv. Men kyrkorna 
lämpade sig inte för den sortens verksamhet. 
Församlingshemmet blev statskyrkans svar på 
ett vardagsrum för församlingen.

Församlingshemmet i Strängnäs blev  
modernt och ändamålsenligt. I det nybyggda 
huset fanns på övre våningen en stor och  
en mindre församlingssal och ett kök.  
Möbleringen var flexibel: ”Båda salarna äro 
möblerade med stolar, hvilka ordnas såsom 
det bäst lämpar sig för tillfället. Till möble-
ringen hör dessutom ett antal lätta bord… 

De tagas fram och ställas å sido allt efter be-
hov.” ”Belysningen sker genom elektriskt ljus 
från tre ljuskronor, hvilka kunna sänkas och 
höjas.” Detta kunde man 1911 läsa i stiftets 
skrift Till hembygden.

På nedre våningen inhystes rätt snart expe-
dition, bibliotek och vaktmästarbostad. 

Nu hade man en lokal för allt slags försam-
lingsarbete. Kvinnor arbetade bl a för  
hednamissionen eller för Karesuando barn-

Damerna i kyrkliga syföreningen stickade och sydde 
till barnen på barnhemmet i Karesuando. Andra 
handarbeten såldes på basar till förmån för hedna-
missionen. 1909 togs fotot

Församlingssalarnas möblering var modern och 
flexibel. Bord och stolar kunde flyttas precis som 
flickorna i arbetsgruppen tyckte det passade bäst. 
1909 handarbetade flickgruppens medlemmar.

hem i Lappland. Gossar och flickor  
tillverkade saker som kunde säljas på basarer.  
”Gossarnas arbete består i korgflätning,  
förfärdigande af fiskeredskap, bokbinderi 
mm, flickornas i sömnad och stickning mm.”  

Ett levande församlingsliv som engagerade 
många var ett sätt att möta konkurrensen 
från frikyrkorna. Tvärs över gatan låg  
baptisternas kapell Betel.  
Läs mera om det på skylt 23.

Församlingens vardagsrum 1
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Frikyrkor 1

Under 1800-talets slut förändrades det 
svenska samhället snabbt. I mer än 200 år 
hade ett enhetligt samhälle på luthersk -kris-
ten grund varit visionen som skulle garantera 
en lugn samhällsutveckling. Religionskrigen 
hade trasat sönder Tyskland på 1500- och 
1600-talet. Det skulle inte få ske i Sverige! 
Det var kyrkan och staten överens om.

1726 hade en lag kallad konventikelplakatet 
stiftats för att förbjuda religiösa samman-
komster utanför kyrkans ram. På det sättet 
skulle Sverige bevaras som ett enhetligt 
lutherskt land. 1858 upphävdes konventikel-
plakatet. Då blev rörelser som fram till dess 
verkat mer eller mindre i hemlighet tillåtna 
att träda fram.

De nya rörelserna, frikyrkorna, erbjöd 
gemenskap åt alla människor, men särskilt 
för dem som flyttade in till städerna och 
förlorade kontakten med sina rötter. Rörel-
serna hade sin grund i den protestantiska 
idén att alla ska läsa bibeln själv och har 
rätt att tolka den. Billiga tryckmetoder och 
snabba järnvägstransporter gjorde att nya 
idéer om förhållandet mellan samhället och 
kyrkan snabbt nådde ut i hela landet. De 
nya församlingarna var fristående. De var 
inte underordnade någon biskop eller stift. 
De valde och avsatte själva sina ledare. Att 
både män och kvinnor var aktiva och hade 
lika rösträtt var en självklarhet. Frikyrko-
rörelserna, arbetarrörelsen och nykterhets-
rörelsen hade mycket gemensamt. De ville 
förändra samhället i demokratisk riktning, 
allmän och lika rösträtt skulle gälla i samhäl-

1870 invigde baptistförsamlingen sin egen bönesal i 
huset mitt emot Ugglans park. En församlingsmed-
lem sålde tomten och ett halvfärdigt hus till försam-
lingen. Församlingen stannade kvar i huset till 1993.

let. De ville bekämpa sociala orättvisor. Och 
inte minst: En statskyrka skulle inte via lag-
stiftning kunna styra över människornas liv. 
Ingen skulle tvingas att gifta sig i kyrkan eller 
döpa sina barn där. Religionsfrihet var något 
frikyrkornas folk kämpade för. 

De nya församlingarna var inte bundna till 
någon geografisk socken, som de lutherska 
församlingarna. De kunde grundas, flytta 
eller upplösas allt efter vad församlingens 
medlemmar tyckte eller behov uppstod.

Baptisterna var en gammal protestantisk 
rörelse som uppstod tidigt på 1500-talet i 
Schweiz och spreds över Europa. De godkän-
de inte barndopet. En vuxen människa skulle 
själv bestämma när hon tog steget att döpas.
Deras församlingar var sammanslutningar 
av troende, inte människor som bara råkade 

I frikyrkoförsamlingarnas lokaler kunde man samlas både till gudstjänst och till otvungen gemenskap.  
Runt 1910 drack pastor J.P. Ohlsén kaffe med sina församlingsmedlemmar i baptistkyrkan.

”Kringresande predikanter och 

kolportörer ha här visat sig…De 

uppgivas hysa baptistiska åsikter…

Deras förhållande till vår kyrka är 

icke vänligt, de besöka numera 

aldrig vår offentliga gudstjänst och 

hava upphört att begå den heliga 

Nattvarden i vår kyrka. Deras lära är: 

barndopet förkastas…” 

1859 rapporterade domprosten Widebeck till 
prästmötet om baptister i Strängnäs.

   

”

bo på samma ort. Bibeln var församlingens 
rättesnöre. Ingen världslig eller kyrklig  
myndighet kunde stå över bibeln.

Så snart konventikelplakatet avskaffats  
grundade 16 personer en baptistförsamling  
i Strängnäs år 1859.
t e x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  n ä s t a  s i d a
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De nya frikyrkorna upplevdes som ett hot 
mot samhället. En god, kristen svensk gick  
i kyrkan regelbundet, tog nattvarden,  
gifte sig i kyrkan och döpte sina barn där. 
Människor som inte gjorde det bröt mot 
svensk lag. Kyrkoherdarna såg till att lagarna 
följdes. De tvångsdöpte barn och i kyrko-
böckerna noterades att män och kvinnor 
levde ihop utan att vara gifta. 

Som på andra platser i Sverige upplevdes  
de frikyrkliga i Strängnäs som ett hot.  
Domprosten rapporterade år 1859 till  
prästmötet om lagbrytarna. De samlades till 
egna andaktsstunder hemma hos varandra. 

Om sommaren gick de ut i skogen eller tog 
sig med båt ut på Mälaren. Dock kunde 
domprosten inte klaga på dem för övrigt:  
”… hos dem var kristendomskunskapen  
god ävensom deras intellektuella begåv-
ning… och i avseende på moraliteten hos 
dem kunde ingen anmärkning göras.”  
Hyggligt folk, med andra ord. 

När baptistförsamlingen startade sin söndagsskola 
1865 lockade den så många barn att statskyrkans 
präster varnade föräldrar för den. 1915 var Sofia 
Pettersson lärarinna i baptisternas söndagsskola.
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I frikyrkorna var det roligt, tyckte ungdomarna. 
1921 åkte Missionskyrkans Ungdomsförening på 
slädparti till Härads kyrka.

Det var en liten kärntrupp från 

Visholmen som bestod av Lennart, 

Kerstin, brorsan Lasse och jag som 

varje söndagsmorgon under många 

år travade upp till Betel. ..Det jag 

minns starkast är att vi sjöng mycket 

och psalmerna jag lärde mig där 

sitter kvar. Det var fyra bröder 

Berggren, Olof, Erik, Walther och Sune 

som var engagerade i församlingen 

och de var alla mycket musikaliska 

och var nog en av anledningarna 

till att det var så mycket sång och 

musik. Vi gjorde även utflykter till 

Gorsingedal och jag har ett svagt 

minne att vi var på båtutflykt till 

Baptisternas sommarhus på Stora 

Källarholmen nära Sanda.

På 1940-talet gick Fritte Bergqvist i söndagsskolan.

Frikyrkor 1 - en ny gemenskap, ett hot?

Alla frikyrkor satsade stort på att nå barn och 
ungdomar. I baptistförsamlingen startade 
söndagsskolan 1865 och blev så framgångs-
rik att statskyrkans präster gick ut och var-
nade för den. I söndagsskolan var det roligt, 
med sång, musik och annat som lockade 
barnen. 

”

Statskyrkan svarade med att 1907 inviga sitt 
församlingshem tvärs över gatan. 

Läs mera om frikyrkorna och andra rörelser 
på skyltarna 31, 32, 40, 42 och 47
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Missionären Eskil var utsänd från  
England tillsammans med David och  
Sigfrid på 1080-talet. De skulle missionera  
”i all Sverige norranskogs”, dvs. i trakten 
runt Mälaren. Tuna, dagens Eskilstuna, 
blev hans centralort. Precis som alla andra 
missionärer var han biskop och hade fått 
ett bestämt område att verka i. Det var bara 
en biskop som kunde inviga kyrkorum och 
viga präster. Kyrkorum och präster behövdes 
för att kyrkan skulle kunna verka i en trakt. 
Därför var alla missionärer biskopar.  
Missionärerna kom från lite olika håll  
i Europa. De stora stiften i Tyskland och  
England tävlade om att lägga nya områden 
under sig i Sverige. Ytterst var det den  
katolska kyrkan som expanderade över områ-
den i Europas utkanter. Rom sträckte sina  
tentakler ut mot alla Europas hörn, som  
EU idag.  

1000-talet var en orolig brytningstid då nya 
och gamla idéer om religion och samhälle 
tävlade med varandra. I kristendomen finns 
bara en Gud. Gud rår över allt och alla. 
Precis på samma sätt kunde en kristen kung 
hävda att han var utsedd av Gud. Han  
ensam ska härska över alla andra människor. 

Södermanlands missionsbiskop Eskil blev små-
ningom helgonförklarad. Den här målningen är från 
Överselö kyrka. Sankt Eskil är klädd som en biskop 
med mitra på huvudet och stav i högra handen. I sin 
vänstra hand håller han stenarna som strängnäs-
borna dödade honom med.

Eskil kunde inte missionera utan stöd av  
någon etablerad makt i Sverige. Kung Inge 
d.ä. var kristen och gav biskop Eskil sitt  
beskydd. Men snart avsattes Inge av sin  
svåger Sven. När biskopen gjorde ett försök 
att missionera på den gamla hedniska  
centralorten Strängnäs blev han dödad,  
enligt traditionen just på den här platsen. 
Det berättas att folk kastade sten på honom 
tills han dog. 

Men varför stenades Eskil till döds? Var det 
provocerande att Eskil förkunnade en ny lära 
på en plats som sedan urminnes tider varit 
centrum för en annan religion? Upplevde 
Strängnäsborna Eskil som ett hot mot den 
tillvaro de var vana vid? Eller var det fråga 
om en maktkamp mellan två kungliga ideo-
logier, den kristne Inge och den hedniske 
Sven, som maskerade sina politiska olikheter 
som religion? 

O, moder kyrka fröjda dig 

åt helge Eskils segerkrans! 

Tillgodogör dig Kristi nåd 

Och jubla fromt i sång och dans!

Han levde föredömligt fromt. 

Guds lag hans rättesnöre var. 

Med lärans och exemplets makt 

han strålar som en lampa klar.

Han lyste för sitt kristna folk 

med tecknens och med undrens makt. 

Han övervunnit världens lust. 

Till stora verk han handen lagt.

Biskop Isar i Strängnäs bad på 1200-talets slut sin 
kollega Brynolf i Skara skriva ett officium till Sankt 
Eskils ära. Det var en hyllningssång som framfördes  
på helgonets festdag den 11 juni i alla kyrkor i stiftet. 

 

”

En ny lära

Religion
och
samhällete

m
a



t e x t e n  b ö r j a r  p å  a n d ra  s i d a n

”Historien i  Sörmland”  f inns  på många platser  i  länet .  Al la  sk yltar  f inns  at t  se  på    w w w . s o r m l a n d s m u s e u m . s e
En del av Region Sörmland

Att sprida och etablera en ny lära kan bli 
konfliktfyllt. I synnerhet om läran hävdar 
att den har den absoluta sanningen. Och att 
denna sanning ska spridas ut till alla männ-
iskor i hela världen. I Strängnäs blev konflik-
ten akut och löstes med att missionären  
Eskil dödades. 

Men den nya läran vann i längden. Kristen-
domen markerade sitt överläge och byggde 
domkyrkan på den gamla religionens kult-
plats. Där Eskil dog byggde dominikaner-
munkarna konvent och kyrka. Förmodligen 
levde den gamla läran kvar i trakten. Vid 
Lunda utanför Strängnäs fanns också en 
äldre kultplats där människor i kanske tusen-
tals år dyrkat olika gudar. Arkeologer grävde 
ut den i början av 2000-talet. De konstate-
rade att platsen övergavs ungefär samtidigt 
som Eskil kom till Strängnäs. Först några 
hundra år senare bosatte sig människor där 
igen. Läs mera om Lunda på skylt 36.

Kyrkans nya, ståtliga byggnader i sten på 
Domberget markerade kristendomens ställ-
ning som den enda religionen i Sverige och 
Strängnäs. Att biskopen var en furste, både i 
kyrkan och staten, syntes på hans bostäder: 
Borgen ute på Tynnelsö och Roggeborgen 
inne i staden.

Gustav Vasa skapade på 1500-talet en stark 
kungamakt. Ett sätt att visa vem som be-
stämde var att stödja den nya lutherska läran, 
bryta med påven och ta över kyrkans bygg-
nader i Strängnäs och på andra orter. Själva 

domkyrkan vågade han sig inte på, men väl 
de flesta andra husen. Runt domkyrkan revs 
flera byggnader. Troligen gick konventets 
byggnader samma väg. Nu skulle kunga-
makten markera sin ställning genom ståtliga 
byggnader. Gripsholms slott i Mariefred 
byggdes om till ett kungligt palats. Bygg-
materialet tog man från de rivna byggna-
derna i Strängnäs. Det var lätt att frakta 
tungt material på båtar över Mälaren.

Att förstöra eller förbjuda den synliga delen 
av en tro eller ideologi är att försöka utplåna 
den från jordens yta och ur människornas 
tankar. Hitler hade färdiga planer på hur 
Moskva skulle förintas och byggas upp på 
nytt för att osynliggöra kommunismen. 
Hans egen huvudstad Berlin skulle också 
byggas om och bli Germania, en symbol för 
den nya världsmakten. Moskébyggen i Väst-
europa kan tolereras. Men kan klockklangen 
tolerera konkurrens av böneutropare?  
Eller viceversa?

En ny lära

Tynnelsö hade sen medeltiden varit Strängnäsbisko-
pens borg och försvarsanläggning. På 1500-talet 
övertog kung Gustav Vasa slottet och byggde om det 
till en kunglig bostad. Biskoparna skulle inte längre 
få hålla sig med borgar och soldater och vara ett hot 
mot kungen.
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Precis som Tynnelsö låg Gripsholm bra till för trans-
porter sjövägen. Det sägs att flera av den romersk-
katolska kyrkans byggnader på Domberget revs och 
fraktades som byggmaterial till Gripsholm.

Käre vndersåther, som I alle wäll 

wethe, i hurudanne motto, wårt och 

Cronones slott Nyköpung står ganske 

skröpeligenn och förlamedt, och så 

gott som på fallande foot, så att hwar 

thett icke snarligenn bliffwer hulpit 

och förbättredt faller thet ene stycke 

effter thet annedt, Cronone och och 

eder sielffwe, som i den Landzenden 

byggie och boo, till ingen ringe skade 

och förderff.

Även borgen Nyköpingshus behövde rustas upp. I 
oktober 1544 skrev kung Gustav Vasa till bönderna 
i Nyköpingstrakten och bad om hjälp med bygget. 
Enligt traditionen togs byggmaterialet från 
franciskanerklostret i staden.

”
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Den medeltida kyrkan 

Den medeltida katolska kyrkan kan bäst 
beskrivas som en paraplyorganisation. Den 
bestod av en brokig mångfald av stift, klos-
terordnar, församlingar och andra samfund 
som ofta konkurrerade med varandra. Det 
gemensamma var att alla erkände påven i 
Rom som sitt överhuvud. Påvens mäktigaste 
vapen var bannlysningen, då en person ute-
slöts ur all samhällsgemenskap.

Via sina många olika samfund nådde kyrkan 
in i samhällena runt om i Europa på alla 
nivåer. Lite tillspetsat kan man säga att påven 
kunde ha sitt finger med i spelet överallt, t 
o m i en liten socken på den sörmländska 
landsbygden. När abbedissan Inga i Vårfru-
berga kloster utanför Strängnäs på 1340-talet 
inte fick in arrenden från klostrets bönder 
vädjade hon till påven i Rom och fick hans 
stöd. 

Att kyrkan bestod av så många konkur-
rerande organisationer innebar att världsliga 
makthavare – tex. adeln och kungen – i sina 
konflikter kunde söka stöd hos olika delar 
av kyrkan. Och i sina maktsträvanden hävda 
att just han hade stöd av kyrkan. Maktspelet 
mellan kung Birger och hans bröder, det som 
slutade i Nyköpings gästabud 1317, är ett 
typiskt exempel där kungen och hans bröder 
hade stöd av olika grupper inom kyrkan.

Under medeltiden var de europeiska staterna 
svaga. Makten var splittrad mellan kungar 

Abedissan i Vårfruberga kloster på Fogdön var en 
mäktig dam. Hon bar stav och bok, nästan som en 
biskop. Ville hon kontakta påven fanns det flera 
olika vägar att välja: Genom sin klosterorden, ge-
nom biskopen i Strängnäs eller via någon släkting 
som var högt uppsatt i kyrkan. 

och konkurrerande adelssläkter. Genom att 
stödja än den ena än den andra gruppen 
kunde kyrkan spela en aktiv roll i det poli-
tiska spelet. Och stärka sin egen ställning i 
samhället.

Biskoparna i Sverige byggde starka borgar 
och höll sig med egna beväpnade styrkor. 
Med dem kunde de handgripligen påverka 

I början av 1300-talet låg kung Birger i en mångårig 
maktkamp med sina bröder hertig Erik och hertig 
Valdemar. Maktkampen slutade i det beryktade 
Nyköpings gästabud. I och med att kyrkan var en 
organisation med många grenar kunde alla tre söka 
stöd hos kyrkan. Kung Birger måste småningom fly 
till Danmark. Han begravdes i Ringsteds kyrka i 
Danmark och där finns målningen av honom.

Efter Nyköpings gästabud dog hertig Valdemar 
tillsammans med sin bror Erik i fängelsehålan på 
Nyköpingshus. Bröderna förlorade maktkampen 
mot kung Birger. De hade inte lyckats samla ihop 
tillräckligt många världsliga och kyrkliga stormän.

maktbalansen vid tillfällen då det stod och 
vägde. Strängnäsbiskopen hade sitt starka 
fäste i borgen Tynnelsö. 

Kyrkans militära makt var ett hot mot 
kungamakten och en anledning för kung 
Gustav Vasa att försöka göra kyrkan till ett 
lydigt redskap för staten. Läs mera om detta 
på skyltarna 1, 2 och 3.
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Den katolska kyrkan var en internationell 
organisation med ämbetsmän av olika 
nationaliteter och modersmål. Grundut-
bildningen till präst var densamma överallt 
och kontrollerades ifrån Rom. Alla kyrkans 
ämbetsmän skulle behärska grunderna i det 
internationella språket latin. I Sverige var det 
enbart kyrkan som kunde erbjuda utbildning 
och det var på grundnivå.

För en svensk med sikte på karriär inom 
kyrkan gällde det att söka sig ut i Europa 
för högre studier. Då behövde man antingen 
vara rik eller få ekonomisk hjälp av sitt stift 
eller någon annan. Studierna gav inte bara 
teologisk kunskap. Även juridik, lagkunskap, 
var ett vanligt studieämne. Via sina studier 
skapade svenska kyrkomän kontakter med 
hela Europa. Och inte minst lärde de sig hur 
man umgås internationellt. Sådana kunska-
per hade nästan ingen utanför kyrkan.

Biskoparna, med sina kunskaper i latin 
och sina kontakter i Europa var självklara 
att utnyttja till statens nytta. Från slutet av 
1200-talet satt ärkebiskopen och andra  
bis kopar i kungens råd, den dåtida rege-
ringen. Strängnäsbiskopen brukade vara 
rikets kansler och förvara landets viktigaste 
dokument.

Att stå nära konungen innebar stora möj-
ligheter att påverka. Arnold Johannesson, 
biskop i Strängnäs 1420-1428, var före sin 
utnämning både sekreterare och biktfar till 
kung Erik av Pommern. Före alla viktiga 
företag bad kung Erik om kyrkans förbön. 

Mats Gregersson, biskop i Strängnäs 1501-
1520, var inte bara juridiskt kunnig. Han 
var också en mycket skicklig diplomat. Han 
fick ofta representera Sverige i komplicerade 
utländska förhandlingar. Bl. a. var han med 
och förhandlade om vapenstillestånd i kriget 
mot Danmark i början av 1500-talet. 

Även på lokal nivå utnyttjades prästernas 
kunnande. I en tid när praktiskt taget ingen 
var läs- eller skrivkunnig fick prästerna hjälpa 
sina församlingsmedlemmar att tex. skriva 
testamente. När Märta i Sanda på Tosterön 
1359 skrev sitt testamente var det kyrko-
herden i Floda, Johan Torstensson, som höll 
i pennan.

Den medeltida kyrkan
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Kyrkans folk, präster och munkar, kunde läsa och 
skriva. Kungar kunde få hjälp att författa brev på 
latin till utländska makthavare eller att skriva och 
tolka lagar. Men pennan var ett farligt vapen som 
också kunde vändas emot makthavarna, precis som 
idag.

Kort Rogge var biskop i Strängnäs mellan 1471 och 
1501. Han var en mycket lärd man som hade stude-
rat utomlands i flera omgångar. Han var inte bara 
biskop utan också rikskansler, en av rikets högsta 
ämbetsmän.

…till herr Johan, kyrkoherde i Floda, 

en mark penningar; till herr Fredrik 

en mark penningar… till Ragnhild 

en grön mantel, en brokig kjortel, 

en säng, en ko och fyra får; till min 

tjänare Nils en brun häst och ett 

pund säd; till Estrid en kjortel och en 

ko; till en fattig, som jag uppfostrat, 

8 alnar ’marknist’, till min tjänare 

Johan sex alnar vadmal, till Peter 

själlandsfarare åtta alnar vadmal;  

till Kättilög, Ingevalds hustru,  

en grön mantel.”

Ur det testamente Märta i Sanda på Tosterön skrev 
1359.

”
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Bibeln kan tolkas på olika sätt. Aposteln 
Paulus säger på ett ställe att det i vissa fall är 
bättre att vara ogift än gift. Med detta mena-
de han att själen är viktigare än den syndiga 
kroppen. Att leva på ett sätt så man i första 
hand bryr sig om själen var viktigast inför 
Gud, ansåg Paulus. Att gå i kloster var att 
leva så. Redan under kristendomens tidigaste 
århundraden valde män och kvinnor att 
avskilja sig från världen och ägna sig helt åt 
Gud, i ett kloster eller som kringvandrande 
tiggare.

Inom den katolska kyrkan skapades en 
mängd olika klosterordnar, för kvinnor och 
män. De hade olika inriktningar och spred 
sig ut till alla Europas länder. Vissa ordnar 
fanns ute i ödemarkerna och odlade upp 
dem, andra arbetade bland fattiga i städerna. 
I Sörmland fanns ett nunnekloster för kvin-
nor, Vårfruberga på Fogdön utanför Sträng-
näs. För män fanns dominikanerna här i 
Strängnäs, johanniterna i Eskilstuna, cister-
cienserna i Julita, franciskanerna i Nyköping 
och kartusianerna i Mariefred. 

Precis som katolska kyrkan var klosterord-
narna internationella. Alla ordnar hade kon-
takt med de övriga klostren inom sin orden i 
hela Europa. 

Klosterordnarna, stiften och församlingarna 
var med i samma paraplyorganisation, den 
katolska kyrkan. Men de var också varandras 
konkurrenter. För att kunna leva och existera 

Dominikanermunkarna var prästvigda och fick 
utföra alla kyrkliga förrättningar. De kunde bära 
med sig små altaren och nattvardskärl. Församlings-
prästerna upplevde dem ibland som konkurrenter. 
1474 blev de förbjudna att bära med sig altaren.

Kloster och tiggarmunkar

var de alla beroende av gåvor från männis-
korna i samhället. Många munkar var präst-
vigda och utförde samma uppgifter som en 
församlingspräst. De ledde mässan, döpte, 
vigde, tog emot bikt och begravde.  
De blev kringvandrande konkurrenter till 
församlingsprästerna. 1474 förbjöd bisko-
parna i Sverige dominikanermunkarna att  
ha flyttbara altaren med sig. Mässa och  
gudstjänst skulle firas i kyrkorna.

Dominikanerna grundade ett konvent i 
Strängnäs under 1200-talets senare del, 
enligt traditionen på den plats där biskopen 
Eskil stenats till döds ca 200 år tidigare.  
Dominikanerna var inte inlåsta i klostret 
utan rörde sig ute i samhället. Därför kalla-
des deras bostad konvent. Läs mera om Eskil 
på skyltarna 25 och 46.
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Spanjoren Dominicus, till vänster, och italienaren 
Franciscus, grundade tiggarordnar på 1200-talet. 
Dominikaner- och franciskanermunkarna fick inte 
personligen äga någonting. Dominikanermunkar-
nas främsta uppdrag var att predika. De bodde inte  
i kloster utan var ute bland människor i städer och  
på marknader. Deras hemvist kallas för konvent.

Helgonens speciella festdagar markerades i almanackor. Här är det Petrus, med sin symbol nyckeln, Stefan och 
ordens grundare Dominicus, längst till höger.
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Samfunden av tiggande munkar startade 
på 1200-talet som en proteströrelse mot 
kyrkans enorma rikedomar. Förmögenheten 
kom från tacksamma människor som på 
olika sätt fått hjälp av kyrkan med tex. vård 
av sjuka och gamla men framför allt med 
förböner för att hjälpa döda till lindring av 
plågorna i skärselden. Att ställa villkor för 
sina tjänster var en frestelse som kyrkan inte 
alltid kunde motstå. Kyrkan sålde helt enkelt 
förböner och andra tjänster.

Tiggarmunkarna, dvs. dominikaner och 
franciskaner, skulle inte personligen få äga 
någonting. Konventet skulle inte heller  
få äga fast egendom, dvs. jord och hus.  
Tiggarmunkar skulle inte dra sig undan från 
världen i ett kloster utan predika Guds ord 
ute bland människorna, i städerna och på 
landsbygden och tigga för sitt uppehälle.

För att kunna predika rätt behövde  
munkarna utbildning i teologi och filosofi. 
De flyttade runt mellan konvent i stora kate-
dral- och universitetsstäder i hela Europa för 
att utbilda sig. Där kunde de även predika 
för de andra studenterna. Dominikanerna 

blev kända som ett samfund av lärda. Flera 
av medeltidens allra lärdaste män var do-
minikaner. Thomas av Aquino, som levde 
på 1200-talet, är kanske den främsta. Han 
undervisade i Paris dit många svenskar sökte 
sig.

Predikande, missionerande och själavård var 
munkarnas huvuduppgift. Det praktiska ar-
betet i konventet sköttes av lekmän. Det var 
män och kvinnor som anslutit sig till sam-
fundet men inte avlagt några klosterlöften.

På 1400-talet växte kritiken mot dominika-
ner och franciskaner. De hade tummat på 
fattigdomsregeln och börjat samla gods och 
gårdar. Så även Strängnäsmunkarna. Priorn 
Jöns Holk, näst högst i klostret efter  
abboten, köpte för konventets räkning en 
gård i Tystberga 1488. Priorn Mikael sålde 
jord i Vadsbro till biskopen 1505 medan 
priorn Vincentius sålde en tomt i Västerås 
1526.  
Att dominikanerna i Strängnäs blev för-
mögna märktes inte minst på att deras  
kyrka var den näst största i stiftet.

Kloster och tiggarmunkar
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Dominikanermunkarnas huvuduppgift var att  
predika. De reste runt i Europa till olika konvent  
och universitet för att studera. Väldigt många av 
medeltidens högst lärda män var just dominikaner.

Kyrkans folk var läskunniga. Det var även de som  
för hand kopierade böcker. Detta är ett blad ur en 
lagbok från 1400-talet. Den är skriven på perga-
ment (skinn). Första bokstaven på en sida,  
anfangen, var vackert utformad, en dekoration  
eller illustration för sidan.
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Dominikanerklostret

Strängnäs ligger strategiskt till vid en ur-
gammal vägkorsning. Här korsas vatten-
vägen via Mälaren in mot Bergslagen och de 
gamla landvägarna åt väster, söder och norr. 
Via vägarna har människor, varor och läror 
färdats. Vid en korsväg träffades människor, 
de köpte och sålde varor och utbytte åsikter 
och idéer.

Strängnäs var tidigt en centralort i trakten, 
för både handel och religion. För de kristna 
missionärerna var det viktigt sprida sitt 
budskap på en ort där så mycket folk rörde 
sig. Missionsbiskopen Eskil gjorde ett för-
sök på 1080-talet. Hans mission upplevdes 
som ett intrång och Eskil stenades till döds. 
Platsen där han dog blev betydelsefull och 
på 1260-talet byggde dominikanermunkarna 
sitt konvent, sin bostad, på höjden ovanför 
vattnet. 

Dominikanerna var tiggarmunkar. Samfun-
det startade på 1200-talet som en protest 
mot alla rikedomar som kyrkan genom 
århundradena samlat på sig. Rikedomarna, 
bl. a. gods och gårdar, hade skänkts av tack-
samma människor som på olika sätt blivit 
hjälpta av kyrkan. Dominikanerna fick inte 
äga något personligt, de skulle tigga för att 
överleva. Deras samfund fick inte äga fast 
egendom. Regeln luckrades upp med tiden. 
Konventet i Strängnäs blev förmöget.  
Kyrkan var den näst största i stiftet efter 
domkyrkan.

Enligt traditionen stenades missionsbiskopen Eskil 
till döds på berget här ovanför skylten. När domini-
kanerna på 1200-talet grundade ett konvent valde 
de att bygga på platsen där Eskil dött. Helgonet 
Sankt Eskil avbildas som biskop i full skrud. I sin 
vänstra hand håller han stenarna som dödade 
honom.

Bröderna levde inte avskiljt från världen utan 
vistades där människor fanns och predikade 
för dem. Särskilt månade dominikanerna 
om dem som hade svårt att ta del av det 
vanliga gudstjänstlivet. Dominikanerna var 
präst vigda och kunde göra samma uppgifter 
som en församlingspräst. Med sina portabla 
altaren kunde de förrätta gudstjänst var som 
helst. Församlingsprästerna upplevde de 
kringvandrande predikarbröderna som  
konkurrenter.

För att utveckla sin predikokonst och hålla 
sig till den rätta läran studerade dominika-
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Dominikanerna levde inte inlåsta utan predikade 
överallt där människor rörde sig. För att kunna 
förrätta gudstjänst överallt bar de med sig små 
altaren och nattvardskärl.

Dominikanerna var lärda män. De reste till andra 
kloster och till utländska universitet för att studera.

nerna vid lärosäten och universitet i Sverige 
och ute i Europa. Flera av medeltidens allra 
lärdaste män tillhörde samfundet. Varje kon-
vent hade en lektor, lärare, som ansvarade för 
undervisningen. 
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Kyrkans folk, munkar, präster, domprostar 
och biskopar, var lärda personer. För att göra 
karriär inom kyrkan gällde det att studera 
utomlands. De dyra, mångåriga studierna 
krävde att studenten hade en rik familj  
eller fick understöd av stiftet. De medeltida 
Strängnäsbiskoparna hade alla studerat 
utomlands. Konrad Rogge studerade tex. 
i Leipzig in Tyskland och Perugia i Italien. 
Mats Gregersson var i Leipzig och Köln i 
Tyskland. 

De långa studierna, inte bara i teologi utan 
också i bl. a. juridik samt alla kontakter 
herrarna skapade ute i Europa, gjorde dem 
intressanta att utnyttja för kronans/statens 
räkning. Från 1200-talet blev det tradition 
att ärkebiskopen och flera andra biskopar 
satt med i konungens råd, ett slags dåtida 
regering. Biskopen av Strängnäs fungerade 
som rikskansler och hade hand om alla  
kronans viktiga handlingar. Mats Gregersson 
var inte bara en skicklig jurist. Han utnyttja-
des också som diplomat och representerade  
Sverige i förhandlingar med andra länder. 
Kunskapen hos kyrkans folk var också till 

nytta för vanligt folk. Bl. a. hjälpte domi-
nikanerna i Strängnäs vanligt folk att skriva 
kontrakt, köpehandlingar och testamenten.

Biskoparnas starka ställning i Sverige syn-
tes i deras bostäder. Den gamla borgen på 
Tynnelsö och borgen biskop Rogge byggde 
bredvid domkyrkan på 1400-talet berättar 
om styrka och inflytande.

När Gustav Vasa på 1520-talet tog makten i 
Sverige ville han inte ha konkurrens. Kyrkan 
och adeln fick inte hota konungens position. 
Den katolska kyrkans många stenhus berät-
tade om ett konkurrerande kraftcentrum i 
samhället. Nu skulle den nya kungasläkten 
vara ensam herre på täppan. Därför revs 
många byggnader runt Domberget. Stenarna 
fraktades till Gripsholm och användes för 
kungens palatsbygge. Troligen gick konven-
tets byggnader samma väg. Domkyrkan fick 
däremot stå orörd.

Läs mera om den medeltida kyrkan uppe vid 
klostret på skyltarna 25, 26 och 27.

Dominikanerklostret - kyrkans lärda män i statens tjänst
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Biskopar och präster var lärda män. Under hela med-
eltiden var de självklara ledare också inom det världs-
liga samhället. Man kan säga att gåspennan var 
deras redskap och vapen.

Tynnelsö var Strängnäsbiskoparnas borg och fäste. Det var en stark fästning och låg strategiskt skyddat på en ö. 
på 1500-talet övertog kung Gustav Vasa borgen och byggde om den till kungligt slott. 

På 1400-talet byggde biskop Rogge ett palats åt sig 
alldeles intill domkyrkan.

6 par benskydd, 2 sköldar,  

5 bröstplåtar, 3 par stålhandskar,  

5 järnhattar, 1 par ansiktsskydd  

med mössa, 6 sköldar, 4 jackor, 1 par 

skyddsplåtar, 1 mantel, 1 krage,  

1 harnesk, 12 goda armborst, 12 nya 

skyttearmborst och 3 gamla, 8 gamla 

låsbågar, 1 tunna full av pilar med 

skaft, 11 koger med skaft, 6 koger 

med pilar utan skft, en tunna med 

pilar utan skaft, 1 stor stenbössa, 

1 större stenbössa till skjutning 

med runda stenar, med tre kamrar, 

en gammal dito utan stock, 9 andra 

stenbössor inhuggna i stockar,  

2 lodbössor med kamrar, 4 dylika 

av järn, 6 dylika större och mindre 

samt 23 bössekamrar, 5 halvtunnor 

och 3 fjärdingar krut (bössepulver), 

en träkanna med krut, 30 blylod 

(blykulor) i en skinnpåse, 85 bösse

stenar (kanonkulor av sten).

År 1443 inventerade biskop Erik Birgersson 
vapenförrådet på Tynnelsö. Det var väl försett.

”
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1935 flyttade läroverket från Roggeborgen hit till 
Sörgärdet. Till aulan gjorde Zacha Faith-Elle en stor 
målning. Den föreställer hur Gustav II Adolf skänker 
den gamla biskopsborgen till det nygrundade  
gymnasiet. 

Utflykter var att handgripligt lära sig om växter,  
djur och natur.1948 åkte den naturvetenskapliga 
skolföreningen Fraxinus till Strand för att lära sig 
mera.

Uppstoppade fåglar och pressade växter har  
använts i undervisningen i många hundra år.  
På 1960-talet använde eleverna kanske samma 
fåglar som på 1700-talet.

På 1600-talet fick kyrkan ansvaret för all 
skolundervisning i Sverige. Den framväxande 
stormakten behövde utbilda ämbetsmän för 
den svällande administrationen. Det var  
viktigt att religiös splittring inte fick fäste  
i landet som då kunde drabbas av krig  
och elände, vilket hände med Tyskland.  
Därför skulle alla ämbetsmän vara renlärigt  
lutherska. För att garantera renlärigheten 
skulle gymnasierna övervakas av kyrkan.  
Biskoparna skulle fungera som inspektorer, 
eforus, på gymnasierna.

Fram till 1905 fungerade biskoparna offi ciellt 
som eforus i sina stift. Undervisning och 
lärartillsättningar övervakades av biskopen. 
Tvister och bråk avgjordes i sista hand av 
honom. En uppgift som kunde bli mycket 
tidskrävande. Vissa biskopar tyckte att arbe-
tet med skolan tog för mycket tid från det 
kyrkliga.

Efter 1905 var uppdraget bara formellt. 
Ändå spelade Strängnäsbiskopen en självklar 
roll i läroverkets liv, symboliserat av hans 
hedersplats på avslutningen i aulan. ”Bisko-
pen satt alltid längst ut på den u-formade 
bänken vid dörrsidan, vilket betydde att han 
hade rektor intill sig på höger sida, sedan 
lektorerna och längst bort mot fönstersidan 
adjunkter och ämneslärare,” minns en elev 
från mitten av 1900-talet. När de nybakade 
studenterna på sitt triumftåg genom stan 
passerade biskopsgården vid Lektorsgatan 

Kyrkan och utbildningen

skulle eforus stå på trappan och hälsa ”sina” 
studenter.

Kyrkan, gymnasiet och läroverket var långt 
in på 1900-talet säkra arbetsgivare för dem 
med högre utbildning. Det lönade sig att i 
skolan satsa på strategiska ämnen som latin 
och grekiska som behövdes för prästutbild-
ning. Var man prästvigd kunde man arbeta 
både i skolan och i kyrkan. 

Att ett läroverk eller gymnasium länge hade 
dubbelt styre, både rektor och biskop, kunde 
ibland leda till intressekonflikter. En stark 
biskop kunde köra över rektorn och vice 
versa. Läs mera om det på skylt 4. 
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Gymnasiet och sedermera läroverket i 
Strängnäs hade få elever och var många 
gånger nedläggningshotat. Det som räddade 
skolan var att lagen krävde att gymnasie/läro-
verkslektorer, lärare, skulle sitta som ledamö-
ter i domkapitlen, stiftens styrelser.  
Så länge domkyrkan och domkapitlet låg 
kvar i Strängnäs var skolans tillvaro tryggad.

Men i början av på 1900-talet omorganisera-
des domkapitlen och i den nya organisatio-
nen behövdes inte läroverkets lektorer.  
Nu fanns det en risk att staden skulle förlora 
sitt läroverk, Sveriges näst äldsta gymnasium, 
från 1626. Det i Västerås var tre år äldre. Nu 
gällde det för staden att se till att det fanns 
elever, bra lärare och ett modernt skolhus.

Efter åratal av förhandlingar stod den nya 
läroverksbyggnaden klar 1935. Inte längre 
i skuggan av domkyrkan utan i den nya 
stadsdelen Sörgärdet en bit utanför centrum. 
En ny skolbyggnad var nödvändig eftersom 
läroverkens elevantal under 1930-talet växte 
kraftigt. Inte minst beroende på att flickor 
från och med 1927 fick rätt att gå i läroverk 
och ta studenten.

Ett läroverk var en viktig byggnad. Där ut-
bildades, precis som på 1600-talet, de som 
skulle leda landet i framtiden. Att rita läro-
verk var ett attraktivt uppdrag. Läroverket  
i Strängnäs ritades av Lars Lehming. 

Läroverkens paradrum var aulan, där alla 
elever skulle samlas för morgonbön, hög-

På 1970-talet lärde man sig språk i ett  
språklaboratorium.

Också 1959 gick studentparaden traditionsenligt förbi biskopsgården och rektorsgården vid Lektorsgatan. Förväntansfulla anhöriga väntar på att studenterna ska springa ut på skolgården. Firandet var sig likt 1970  
fast själva studentexamen var avskaffad.

t e x t e n  b ö r j a r  p å  a n d ra  s i d a n

Kyrkan och utbildningen - läroverk i 400 år

tidliga sammankomster eller vardagliga 
skrivningar. Aulans inredning var påkostad. 
Till aulan i Strängnäs gjorde konstnären 
Zacharias Faith-Ell en väggmålning av den 
dag 1626 då Gustav II Adolf gav biskop 
Laurentius Paulinus Gothus och borgarna 
i Strängnäs löfte om gymnasiet. Aulan fick 
en särskild ingång för att den skulle kunna 
användas utanför skoltid för bl. a. konserter.

I läroverket bedrevs kvalificerad utbildning 
som krävde både utrustning och specialsalar 
för tex. kemi, fysik och biologi. En välut-
rustad och rymlig gymnastiksal var självklar. 
En god fysisk hälsa hörde till ett klassiskt 
bildningsideal. 

Undervisningen i läroverket hade student-

examen som mål. Skolan och skolgården utfor -
mades för att vara scenen där de nybakade  
studenterna på den stora dagen sprang ut för att 
tas emot av förväntansfulla anhöriga. Student-
mössan var förutsättningen för framtida topp  jobb, 
inte bara inom skolan och kyrkan. Med tiden 
krävde allt fler yrken studentexamen till grund. 

Idag är detta en högstadieskola, Paulinska skolan. 
Den har namn efter biskopen på 1600-talet.

Läs mera om kyrkan och skolan på skylt 3.  
Läs om elever under olika tider på skylt  
5, 8 och 17.
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Under senare delen av 1800-talet tog staten 
ansvar för gossarnas läroverk och drev semi-
narier för utbildning av folkskollärarinnor. 
Men all högre undervisning för flickor, flick-
läroverk, fick arrangeras privat. Det Högre 
folkskollärarinneseminariet i Stockholm var 
en privatskola som utbildade lärare för flick-
skolorna. Seminariet blev ett växthus där en 
kvinnlig kulturelit utbildades. Bl. a. Selma 
Lagerlöf och Alice Tegnér utexaminerades 
därifrån. Flickskollärarinnorna bildade ett 
nätverk av aktiva kvinnor över hela landet 
som stöttade varandra i kampen för rösträtt 
och sociala reformer. De uppmuntrade sina 
elever att följa i deras fotspår.

Flickskolornas ledare blev kvinnliga entre-
prenörer. De byggde hus, skaffade lån,  
finansiärer och elever. De skrev läroplaner 
och anställde lärare. Dessutom hann de  
undervisa och sköta rektorstjänsten.  
Ett gott renommé för skolan och förtroende-
fulla relationer till elevernas föräldrar var  
A och O för skolans överlevnad. 

1882 hade ett antal engagerade privatperso-
ner startat en flickskola, Elementarläroverket 
för flickor, i Strängnäs. Det var biskopen, 
hans fru, några lärare, en skräddarmästare 
och en bruksägare. Det var framsynta  
personer som hade intresse av en skola för 
sina döttrar. 

”Jag minns att det första mötet med små-
staden var åsynen av Strängnäs domkyrka. 
Då för tiden reste man inte med tåg … utan 
jag kom med båt hit … och när jag kom 

Flickskolorna drevs privat. För att samla in pengar 
till undervisningsmaterial och skolresor ordnades 
basarer. 1912 klädde lärarinnan Ninni Huldt och 
några elever ut sig till pepparkakor för att locka fler 
köpare till sitt stånd. Ninni Huldt står i mitten i bakre 
raden.

Flickskolan

borta vid udden ute på fjärden fick jag se 
båtbryggan, full med skolflickor, som skulle 
se på det nya undret,” berättar Ninni Huldt 
som1901 kom till Strängnäs för att bli lära-
rinna vid stadens flickläroverk. Hon var född 
i Stockholm och där tog hon examen vid 
Högre lärarinneseminariet. Matematik och 
tyska var hennes specialområden. 

Ninni Huldt var, precis som sina kollegor 
från Högre lärarinneseminariet, aktiv i kam-

1931 samlades alla flickskolans elever på trappan 
för ett gruppfoto. Flickorna är väl påklädda. Är det 
tidig vår? Ser de glada flickorna fram emot det 
hägrande sommarlovet?

Flickskolans avslutning firades i domkyrkan. I början 
av 1970-talet fotograferade Pia Erbén några klass-
kamrater vid Lejonporten.

Religion
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a

pen för att ge kvinnor en plats i samhället 
och ta ansvar för dess styrelse. Hon valdes 
som första kvinna in i stadsfullmäktige och 
satt också i kyrkorådet. I flickläroverket  
stannade hon i 38 år, tills fick hon pension.

Skolan var inrymd i en lägenhet i det  
Lovisinska huset vid torget. Det var trångt 
och primitivt, men man samlade pengar till 
ett alldeles nytt skolhus.
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1915 kunde ett nytt, modernt skolhus  
invigas. Huset ligger här vid skylten.  
”På den tiden tyckte man ju att skolan låg 
nästan ute på landet,” berättar Ninni Huldt. 
”Vi tyckte det var märkvärdigt att få sitta i 
riktiga klassrum. I början fann vi det besvär-
ligt att springa i trappor, men vi var mycket 
lyckliga att ha ett nytt skolhus. Där fanns 
också en aula, där eleverna fick god plats på 
den tiden. Och vi fick ett lärarinnerum, dit 
vi kunde ta vår tillflykt.” Stor skillnad mot 
tillvaron i Lovisinska huset! 

Flickskolorna styrdes inte av statliga läropla-
ner utan kunde, till skillnad från läroverken, 
förhålla sig flexibelt till undervisningen. 
Kreativitet, individualism och reformpedago-
gik var ledstjärnor för dem. Lärarinnorna var 
välutbildade. Kursplanerna anpassades till 
den kvinnliga sfären. Genom att tex. koppla 
fysik och kemi till vardagen blev ämnena 
praktiska och lättare att förstå. Man kan säga 
att flickorna fick chansen att lära sig på sina 
villkor.

Lärarinnorna var förebilder. De yrkes -
arbetade och var engagerade i politiska  
och sociala frågor. ”Det är först i efterhand 
som jag har insett vilken bra allmänbildande 
grund flickskolan gav oss … Lärarinnorna 
var genuint intresserade av vår studieutveck-
ling, uppmuntrade oss till högre studier och 
värnade om vår rätt till självförverkligande,” 
berättar Pia Lenander, som tillhör en av de 
sista årskullarna här i Strängnäs.

Flickskolan fick på 1930-talet läroverket 
som granne tvärs över gatan. När flickor från 
1927 fick rätt att gå i läroverket blev det 
konkurrens om de kvinnliga eleverna. 

Flickskolorna lades ned i och med införandet 
av grundskolan 1962. Det ansågs omodernt 
och ojämnställt att undervisa flickor och 
pojkar var för sig. 

Läs mera om högre utbildning för flickor vid 
skylt 5.

Flickskolan

I det nya skolhuset fick lärarinnorna ett riktigt 
lärarinnerum. Ninni Huldt står till höger i bild.

1914 gjorde lärarinnan Ninni Huldt en skolresa med  
sin klass till Gränna. Där passade flickorna på att bada. 
Pengar till resan hade de samlat ihop genom basarer, 
teaterföreställningar och andra arrangemang.

1959 hade flickskolan blivit kommunal. 
Då gick de här flickorna i klass 5.Religion
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Frikyrkor 2

På 1600-talet skapades en enhetsstat i Sve-
rige. Den byggde bl. a. på att alla människor 
tillhörde samma religion, den lutherska. 
Enligt lagen fick bara den lutherska kyrkan 
verka i landet. Alla människor som bodde 
på samma plats tillhörde samma församling. 
Flyttade man skrevs man in i församlingen 
på den nya orten. Man kunde varken välja 
församling eller gå ur kyrkan. 

Prästerna förhörde med jämna mellanrum 
sina församlingsmedlemmar för att kontrol-
lera att de trodde rätt. Alla skulle gå regel-
bundet i kyrkan. Genom att ta nattvarden 
visade en person att han var en god kristen 
samhällsmedborgare. Ingen frågade vad han 
eller hon i sitt hjärta trodde.

Missionsförsamlingen köpte 1910 godtemplarnas 
lokal till bönehus. Några år senare byggde försam-
lingen ut med en halvrund absid bakom altaret.

Andra hälften av 1800-talet var en brytnings-
tid i Sverige. Det gamla jordbrukssamhället 
började luckras upp och människor flyttade 
till städer och bruksorter. Järnvägen och den 
moderna tryckpressen gjorde att människor  
och idéer snabbt kunde nå hela landet. Bl. a. 
kunde nya idéer om religion spridas i de s.k. 
väckelserörelserna. Och gamla värderingar 
ifrågasättas.

Väckelserörelserna krävde att en försam-
lingsmedlem var troende och var villig att 
genom dopet bekräfta sin tro. Därefter skulle 
personen leva ett kristet liv. Det innebar att 
ta ansvar både för sitt eget liv och för dem 
som hade det svårt. Att själv leva nyktert och 
hjälpa andra att göra det, var naturligt för 

Sång och musik var viktiga inslag i frikyrkornas gudstjänst. Sångare och musiker framför absiden ca 1914.
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väckelserörelsens folk. Församlingen skulle 
bestå av människor som frivilligt sökte sig 
dit, oberoende av bostadsort. Bibeln var 
rättesnöret. Ingen världslig eller kyrklig myn-
dighet kunde stå över bibeln. Församlings-
medlemmar som inte levde upp till kraven 
kunde uteslutas.

Väckelserörelserna blev på 1800-talet ett 
allvarligt hot samhällsordningen. De krävde 
rättigheter som vi idag uppfattar som själv-
klara: lika rösträtt, religionsfrihet, borgerlig 
vigsel. Inte minst krävde de att religionen 
skulle vara vars och ens privatsak. Deras 
församlingar, frikyrkorna, skulle vara fria  
från statlig kontroll. 
t e x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  n ä s t a  s i d a
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Väckelserörelserna kom i vågor. På 1850-
 talet kom baptismen till Strängnäs. Läs  
mera om den på skylt 23. På 1870-talet  
kom nästa väckelserörelse hit. Den blev  
början till Strängnäs missionsförsamling.

Inom frikyrkorörelsen övade sig medlem-
marna i ett demokratiskt styrelseskick.  
Ledaren eller pastorn valdes av församlings-
medlemmarna. Varje församlingsmedlem, 
både män och kvinnor, hade en röst. För  
frikyrkornas folk blev det naturligt att även 
ute i samhället och i riksdagen arbeta för 
allmän och lika rösträtt för alla. Kommunal 
rösträtt hade införts redan 1862. Först  
1921 infördes allmän och lika rösträtt till 
riks dagen.

Frikyrkoförsamlingarna var inte bundna till 
en geografisk ort, såsom statskyrkans för-
samlingar. De kunde flytta, lägga ned och slå 
ihop sig med andra precis som församlingen 
själv ville. Församlingarna var små och deras 
lokaler var enkla. Här i Strängnäs samlades 
tex. missionsförsamlingen till att börja med 
hemma hos en handelsman på Storgatan. 
Det var primitivt, man satt på bräder lagda 
över bockar och med belysningen var det si 
och så, berättade en anonym församlings-
medlem för ca 100 år sen.

Att arbeta med barn och unga var viktigt. 
Söndagsskola var ett sätt att nå barn.  
Många barn vars föräldrar tillhörde statskyr-

kan hamnade i frikyrkornas söndagsskolor.  
Utflykter och annan trevlig ungdomsverk-
samhet lockade och skapade gemenskap.  
På 1950-talet hamnade Jan Folkegård i  
missionsförsamlingens söndagsskola. Det  
var trevligt och han fick många goda kamra-
ter. När han efter något år prövade söndags-
skolan i domkyrkan var det inte lika roligt 
där.

Missionsförsamlingen verkade här vid  
Eskilstunavägen från 1907. När staden växte 
på 1960-talet valde församlingen att köpa 
tomt i den nya stadsdelen Stadsskogen. Där 
byggdes en modern kyrka, Olivehällkyrkan. 
Den blev distriktskyrka för bostadsområdet. 
Läs mera på skylt 42.

Läs mera om frikyrkorna och andra rörelser 
på skyltarna 23, 32, 35, 40, 42 och 47. 

Frikyrkor 2

Utflykter lockade ungdomar och skapade  
gemenskap. En vinter i början av 1920-talet åkte 
Missionskyrkans ungdomsförening till Härad.

Söndagsskolan lockade även barn vars föräldrar 
tillhörde statskyrkan. Omkring 1950 togs ett grupp-
foto av missionsförsamlingens söndagsskolebarn.

”Missionsförbundets ledning  

i Strängnäs ville ha flera elever  

i sin söndagskola. Medel sköts till 

och en buss kom och hämtade 

barnen i Ulfhäll. Bussen var fullsatt 

varje söndagsmorgon det första 

året, halvt besatt året därpå och 

det tredje året fick jag och ett par 

uthålliga till använda cykeln i ur och 

skur. Anledningen till att vi valde 

missionshusets söndagsskola var 

alltså bussen. Ganska snart var vi 

dessutom buss med våra kamrater 

och lärare i söndagsskolan, så när jag 

efter något år i missionshuset tog 

min söndagsutflykt till domkyrkans 

söndagskola tyckte jag inte att 

stämningen var lika god där. Det 

blev bara en gång i domkyrkans 

söndagsskola för min del.”

Jan Folkegård gick i söndagsskolan på 1950-talet.
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Under 1800-talet ansågs kvinnans plats vara 
i hemmet. Där skulle hon uppfostra sina 
söner till nyttiga samhällsmedborgare och 
sina döttrar till goda husmödrar. Det var en 
tid då kvinnor hade svårt att ta plats ute i 
samhället. Frälsningsarmén gick mot ström-
men. Där var kvinnor välkomna och kunde 
yrkesarbeta precis som männen. 

Det var också en tid då samhället förändra-
des hastigt. Folk flyttade in till städer och 
tätorter för att arbeta i fabrikerna. Städerna 
växte snabbt, folk bodde trångt, sjukdomar 
härjade, människor svalt, barn dog. Samhäl-
let hade inte resurser att avhjälpa misären. 
Frälsningsarmén grundades i England där 
det nya industrisamhällets problem tidigt 
blivit synliga. Det var makarna William och 
Cathrine Booth som tillsammans startade 
organisationen på 1860-talet. Frälsnings-
armén förklarade krig mot industrisamhäl-
lets avigsidor: mot fattigdom, arbetslöshet, 
rättslöshet, bostadsbrist och alkoholism runt 
om i Europa. Men också mot intolerans och 
ateism. En ateist tror inte på någon gud.

Frälsningsarmén använde ett mycket krigiskt 
språk. Medlemmarna gick på krigsskola, bar 
uniform och kallades soldater och officerare. 
Man öppnade eld och gjorde kommando-
raider. Tidningen hette Stridsropet. Det var 
för att visa att man menade allvar. Nu skulle 
fattigdom, nöd och elände snabbt utrotas. 

I Frälsningsarmén kunde unga kvinnor engagera sig. 
De fick arbeta och göra en insats mot samhällets 
orättvisor, sida vid sida med manliga kollegor.  
1913 samlade Ebba Strömberg, Greta Larson och 
Signe Andersson in pengar för förstamajblomman  
i Strängnäs.

Frälsningsarmén

Mötena ute på gator och torg väckte upp-
märksamhet. Det var granna uniformer, 
eggande musik, fladdrande fanor och vittnes-
börd. Och kvinnor som talade! Rörelsens 
färger signalerade vad den stod för: rött för 
Jesu Kristi blod, gult för den helige andes eld 
och blått för själens renhet.
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Frälsningsarméns möten ute på gator och torg väckte uppmärksamhet och samlade stor publik. Den första juni 
1913 var Strängnäskåren med gäster på väg längs Nikandergatan till Långberget för möte.

Utflykter och andra gemensamma aktiviteter skapade 
sammanhållning. 1915 åkte kåren på utflykt till  
Södertälje med ångbåten Strengnäs.

Det var en kvinna som 

fick kungöra det första 

meddelandet för en förlorad 

värld och en skara fega 

lärjungar att Jesus var 

uppstånden…Kvinnan var 

där hon alltid varit, färdig 

att tjäna…Hon var den sista 

vid korset och den första vid 

graven.

Cathrine Booth

Makarna William och Cathrine Booth ledde 
sin armé tillsammans. Redan på 1860-talet 
hade Cathrine Booth börjat förkunna och 
ifrågasätta männens ensamrätt att predika. 
Hon studerade bibeln själv och ansåg att hon 
i den fann stöd för kvinnornas rätt att pre-
dika och leda möten.
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Förebild för alla de kvinnliga officerarna i 
Sverige var Hanna Ouchterlony. Hon råkade 
stå bland åhörarna i Värnamo 1878 då sonen 
till rörelsens grundare predikade där.  
Hon insåg att hon funnit sitt kall. Hanna 
Ouchterlony blev inbjuden till familjen 
Booth i England där hon snabbutbildades 
för uppdraget att leda rörelsen i Sverige. 

Vid årsskiftet 1882-83 var Hanna Ouchter-
lony tillbaka i Stockholm och Frälsnings-
armén höll sina första möten där. Rörelsen 
spreds snabbt över landet. Att kvinnor ledde 
möten och predikade upprörde många män-
niskor. Kvinnor skulle inte framträda på 
offentliga platser, torg och allmänna möten.

Hanna Ouchterlony inspirerade många  
kvinnor att engagera sig mot samhällets 
orättvisor. Det blev ett sätt för engagerade 
unga kvinnor att göra en insats i samhället, 
att ta sig ut från hemmet. Frälsningsarmén 
utnyttjade dessa kvinnliga eldsjälar och sände 
dem landet runt för att starta kårer. Ibland 
brände de ut sig i sin iver att göra gott.

Hilma Charlotta Berglund var en typisk 
sådan kvinnlig aktivist. Hon föddes i Gävle 
1867. Som 26-årig kom hon in på Fräls-
ningsarméns krigsskola. Innan hon fyllt 27 
var hon löjtnant. Under tiden på krigsskolan 
tjänstgjorde hon i Jönköping, Halmstad och 
Valdemarsvik. Sen fortsatte karriären:

1895 Delsbo, Hudiksvall, Piteå och  
Malmberget. 

1896 befordran till kapten, till Boden  
och Sandviken. 

1897 Strängnäs, grundar kåren här.

1898 Stockholm.

1899 Vansbro.  

1901 Norberg, Grängesberg, Malmberget.

1902 i mars berättar Frälsningsarméns arkiv 
att hon ”vilar” och i april ”avgår” hon, 33 år 
gammal, och försvinner ur rullorna. Var hon 
bara en utbränd eldsjäl som gett allt eller dog 
hon?

Hilma Berglund hade flera kvinnliga före-
gångare i Södermanland. I Nyköping var det 
kapten Alma Jakobsson som startade kåren 
1889. Till Eskilstuna kom kapten Hanna 
Andersson 1891. 

Läs om frikyrkor och andra rörelser på  
skyltarna 23, 31, 40, 42 och 47.   

Frälsningsarmén - kvinnliga eldsjälar

I Frälsningsarmén hade kvinnor och män samma 
rätt att förkunna och leda möten. Musik spelade  
en stor roll på möten och sammankomster.  
1905 spelade Karl Persson och Gerda Larsson  
i Strängnäskårens stränggrupp.
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En februarikväll 1950 var det allsång i Frälsningsarméns lokal. Nästan fullspikat var det.

Frälsningsarmén har alltid använt ett krigiskt språk 
i sin kamp mot samhällets avigsidor. 1954 ledde 
överstelöjtnant Eric Håkansson en ”kommandoraid” 
mot ”danseländet” på Hantverkargården, Gyllen-
hjelmsgatan 6.

Det finns ett slags kristligt 

sällskapsliv, en egenkär njutning 

som lämnar hjärtat tomt och själen 

kraftlös. I sådana sällskaper deltog 

även jag understundom, men jag 

fann ingen välsignelse eller ro, ty  

en röst ljöd ständigt i mitt inre:  

Är du här, medan andra håller på  

och förgås? Rösten talade natt och 

dag om frigörelse från mänskliga 

band till dess jag böjde mig i lydnad.

Hanna Ouchterlony berättar om sitt kall.
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Kvinnan i kyrkan

Vid Vårfruberga på Fogdön låg det enda 
nunneklostret i Södermanland, men det 
fanns flera kloster för män i landskapet.  
Katolska kyrkan grundade kloster för kvin-
nor i Sverige på medeltiden. Det innebar att 
vissa kvinnor kunde få ett alternativt liv.  
I stället för att gifta sig kunde en kvinna ta 
sin hemgift, den egendom hon hade med sig 
in i äktenskapet, och gå i kloster. Hon gifte 
sig så att säga med Jesus och hennes hemgift 
blev klostrets egendom.

Vårfruberga var ett kloster och också en 
stor jordegendom. Så gott som hela Fogdön 
tillhörde klostret. Därutöver ägde klostret ca 
140 gårdar i Södermanland, Närke, Uppland 
och Småland. Dessutom ägde klostret kvar-
nar och hade rätt att fiska på många platser. 
Jorden och de övriga egendomarna hade 
skänkts till klostret av tacksamma människor 
eller kommit med dem som blev nunnor. 
Det var i första hand de rika och mäktiga, 
kungafamiljerna och adeln, som gav gåvor  
åt klostret. Men även vanliga människor gav 
av sin jord. 1359 köpte Märta i Sanda på  
Tosterön en gravplats åt sig i klostret. Som 
tack fick klostret jord i byn Solö, inte långt 
från klostret. 

Nunneklostret på Fogdön blev ett slags 
storföretag. Abbedissan, klostrets ledare, var 
VD i företaget. Hon skulle inte bara se till 
att nunnornas andliga liv följde klosterordens 

regler. Hon skulle också sköta företagets 
många delar. Inga Birgersdotter var mellan 
1343 och 1351 abbedissa i Vårfruberga. Som 
ledare fick hon hantera många svåra situatio-
ner. Men hon var väl förberedd. Hon kom 
från en adelssläkt och hade från barnsben 
fostrats till att ta hand om stora egendomar 
och ett stort hushåll. Hon hade via familjen 
goda kontakter till landets kyrkliga och 
världsliga makthavare. Hennes bror Egisl 
var biskop i Västerås. Brorsonen Mattias 
Halstensson var domprost där och riksråd, 
dvs. satt med i det som kan kallas dåtidens 
regering. När Inga var ny som abbedissa fick 
hon problem. Bönderna på Fogdön ville inte 
betala in sina arrenden, hyror. Då tog hon 
hjälp av sin bror biskopen. Han skrev till 
påven och fick fullmakt att varna och i sista 
hand exkommunicera, utesluta ur kyrkan, 
dem som bråkade. 

Även senare abbedissor markerade sin myn-
dighet och klostrets självständiga ställning. 
Biskopen ansåg sig ha rätt att visitera,  
inspektera, klostret. 1421 förklarade abbe-
dissan Cecilia och åtta andra nunnor i ett 
brev till påven att biskopen var välkommen 
som hedersgäst, men det var abboten i Julita 
som var deras visitator!
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

Läs mera om den medeltida kyrkan på  
skyltarna 25-28.

Detta är sigillet för abbedissan i Vårfruberga kloster. 
En abbedissa var en mäktig person. Hon har samma 
maktsymbol som en biskop, staven i hennes högra 
hand. I sin vänstra håller hon bibeln, hon var  
läskunnig.

När Sverige på 1500-talet blev lutherskt stängdes 
alla kloster och kvinnor kunde inte längre ha en 
karriär i kyrkan. Kvinnor blev prästfruar med uppgift 
att sköta prästgårdens hushåll och fostra barnen. 
Döttrarna skulle bli nya prästfruar. I domkyrkan 
finns epitafiet, minnes tavlan, över biskopen Petrus 
Jonae tillsammans med sina två fruar och sex barn, 
fyra döttrar och två söner. Han dog 1607. Här är från 
vänster fruarna Benkta Håkansdotter och Sigrid 
Olofsdotter. Namnen på två av döttrarna är kända. 
De hette Brita Persdotter och Karin Persdotter.
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Efter reformationen på 1500-talet drogs 
klostren in. Den enda karriären för kvinnor, 
den som abbedissa med ansvar för stora 
egendomar, stängdes. Kyrkan blev en manlig 
sfär. Kyrkan hänvisade till bibeln, där apos-
teln Paulus på ett ställe säger att kvinnan ska 
tiga i församlingen. Genom att hänvisa till 
dessa ord kunde kyrkan utestänga kvinnor 
från kyrkliga tjänster. Men kvinnor, präst-
fruar och prästdöttrar, skötte mark servicen 
på prästgårdarna, hjälpte fattiga och vårdade 
sjuka i församlingarna. Prästänkor i Sträng-
näs och andra skolstäder kunde försörja sig 
genom att ta emot skol elever i sitt hem. Läs 
om Christin Petri på skylt nr. 17. Men detta 
innebar inte att de arbetade som anställda i 
kyrkan. 

För drygt 100 år sen var nöden i Sverige  
bottenlös. Människor svalt, frös, bodde 
trångt och hälsovådligt, i synnerhet i de väx-
ande städerna och de nya tätorterna.  
Att enskilda prästfruar och andra idkade 
välgörenhet gjorde inte stor skillnad. Diako-
nin, arbetet med nödlidande församlingsbor, 
måste skötas professionellt, ansåg bl a dom-
prosten Otto Norberg i Strängnäs i början  
av 1900-talet. Samma åsikt hade många 
politiker i Sverige.

Med kraven att det sociala arbetet skulle  
skötas av utbildade personer öppnade sig 
flera yrkeskarriärer för kvinnor inom sjuk-
vård, skola och diakoni. Inom diakonin 
kunde kvinnor utbilda sig för en kyrklig 
karriär, för första gången sedan nunne-
klostren på medeltiden. Vid Samariter-
hemmet i Uppsala och Ersta diakonianstalt  
i Stockholm utbildades kvinnor för arbete 
med nödställda i församlingarna. Selma 
Eriksson antogs till en av Samariterhemmets 
allra första kurser. I september 1907 fick hon 
tjänst i Lerbo och Sköldinge församlingar. 
Cecilia Silfversparre blev domkyrkoförsam-
lingens första diakonissa. 

Att kvinnor utbildade sig och arbetade inom 
diakonin var inget problem för kyrkan. 
Men kvinnliga präster var en omöjlighet. 
1927 fick flickor rätt att gå i läroverk och 
ta studenten. Studentexamen var ett krav 
för många statliga tjänster. Men en kvinna 
kunde inte bli exempelvis officer, tulltjänste-
man eller diplomat. Man ansåg att kvinnor 
var för svaga rent kroppsligt och att de inte 
hade den auktoritet som dessa yrken krävde. 
När det gällde prästyrket hänvisade man till 
Guds ord. Bibeln tolkades så att det enbart 
var män som fick bli präster.

Kvinnan i kyrkan

Våren 1932 tog Elsa Löweberg studenten. Hon hade 
då samma utbildning som sina manliga klasskam-
rater i Högre allmänna läroverket i Strängnäs. Men 
flera karriärer var stängda för henne. Som kvinna 
ansågs hon inte ha styrka och auktoritet för att bli 
diplomat eller officer. Präst kunde hon inte heller bli. 
Kyrkan tolkade bibeln så att endast män kunde 
prästvigas.
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Kyrkans värld var manlig. Här är från vänster ärkebiskop Erling Eidem, domprosten Otto Norberg, biskop Gustaf 
Aulén och kontraktsprosten Lönroth på prästmöte i Strängnäs sommaren 1936.

Hur annorlunda skulle det inte ha sett 

ut för kyrkan och hennes inflytande 

i folklivet, om hon tidigare och med 

verkligt medvetande om sitt ansvar 

och sina möjligheter varit på ett 

annat sätt i diakonin! Inte bara i 

den diakoni som består i enskilda 

kristnas eller kristna föreningars och 

organisationers kärleksverksamhet…

utan i en kallelsediakoni med av 

kyrkan utbildade och vigda tjänare 

och tjänarinnor…

1903 ansåg domprosten Otto Norberg att diakonin, 
arbetet med nödställda, skulle utföras av utbildade 
män och kvinnor.

Min lilla mamma var inte mycket för att 

synas i det offentliga livet…Men hon 

gjorde oerhört mycket gott i tysthet.  

Hur många korgar med mat och kläder 

har hon inte själv burit kring till 

ensamma, sjuka och behövande!...I vår 

kalla farstu till köket stod en stor byrå 

som kallades ”fattigbyrån”. När något av 

barnen vuxit ur sina kläder, så tvättades 

och lagades de och lades sedan i den 

där byrån. Vid behov tog mamma sedan 

kläder ur den och gav bort.

Biskopinnan Frieda Ullman gick in i den typiska 
prästfrurollen: Att sköta marktjänsten och se till att 
prästgården fungerade som ett nav i socknen. Till rollen 
hörde att idka välgörenhet, att hjälpa behövande i 
församlingen. Hennes dotter Maria berättade i sina 
minnen om hur mamman idkade välgörenhet på slutet 
av 1800-talet. 
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Länge stoppade kyrkan med olika moti-
veringar kvinnor från att prästvigas. Man 
hänvisade till bibeln och hävdade att präst-
ämbetet var gudomligt. Världsliga myndig-
heter, som svenska kyrkans överhuvud staten, 
kunde inte bestämma över det gudomliga 
påbudet att bara en man kan vara präst.

I andra kristna samfund var frågan inte lika 
laddad. Inom Frälsningsarmén uppträdde 
kvinnor redan från början som ledare.  
Kåren här i Strängnäs grundades av Hilma 
Berglund 1897. Läs om Fräsningsarmén  
på skylt nr. 32. Inom frikyrkorna hade  
kvinnor också lättare att verka. Frikyrkorna 
hade från början kämpat för demokrati och 
lika rösträtt för män och kvinnor.1950-talet 
var en genombrottstid för kvinnliga pastorer 
och ledare i de frikyrkliga församlingarna. 

Svenska kyrkan tog beslutet om kvinnliga 
präster 1957. 1956 hade ecklesiastikminis-
tern, som hade ansvar för de kyrkliga frågor-
na, varit mycket tydlig. Om inte kyrkomötet, 
kyrkans ”riksdag”, godkände kvinnliga präs-
ter skulle riksdagen lagstifta i frågan. I och 
med att Sverige hade en statskyrka var det 
staten och ytterst riksdagen som beslutade 
om kyrkans tro och lära. Nu fick kyrkan, 
åtminstone formellt, själv ta beslutet. 1960 
prästvigdes de första kvinnorna.

När Laurentius Andrae och Gustav Vasa 
drog upp riktlinjerna för en statskyrka här i 
Strängnäs på 1520-talet var frågan om kvinn-
liga präster över huvud taget inte tänkbar. 

Men de två herrarnas beslut om en statskyrka 
lade grunden för det som skulle komma, i 
och med att riksdagen ytterst fick besluta i 
kyrkliga frågor. Läs mera om statskyrkan på 
skyltarna 1-3.

Strängnäs stift var kluvet i kvinnoprästfrågan 
och därför dröjde det innan några kvinnliga 
präster kunde vigas. I december 1975 var 
det dags. Men då kunde inte en gemensam 
cermoni ordnas för de blivande prästerna. 
Med några dagars mellanrum ordnades två 
vigningar. En för majoriteten och en särskild 
för dem som inte kunde tänka sig ceremonin 
tillsammans med kvinnliga kollegor. Båda 
falangerna ansåg att de hade stöd i bibeln för 
sin åsikt.

På baksidan finns citat ur debatten för och 
emot kvinnliga präster.

Den 14 december 1975 var en märkesdag i Strängnäs 
stifts historia. Då prästvigdes de första kvinnorna,  
Eva Karlsson, till vänster, och Karin Andersson.
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Biskop Åke Kastlund vigde stiftets första kvinnliga 
präster.

Runt omkring dem sorlade det 

av upprymda röster. Prästrockar 

fladdrade förbi, fram och åter. Och 

utanför koret stod anhöriga i rad 

för att gratulera. Det handlar om 

Strängnäs stifts första kvinnliga 

präster: Karin Andersson, 23, och 

Eva Arogén Karlsson, 24. Den 14 

december 1975 var en historisk dag. 

Då prästvigde biskopen Åke Kastlund 

de två första kvinnorna i stiftet. 

Tidningen Folket berättade om den stora dagen men 
rapporterade också att prästerskapet i stiftet var 
delat i inställningen till kvinnliga kollegor. Symboliskt 
syntes kluvenheten av att domprosten demonstrerade 
genom att inte vara närvarande.
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Så länge vi har en statskyrka är 

det orimligt och ur en demokratisk 

synpunkt ohållbart…att kvinnor 

inte har tillträde till prästämbetet… 

(det vore) orimligt om kyrkomötet 

sköt frågan ifrån sig och överlät åt 

statsmakten att fatta beslut, för att 

därefter två sina händer… Svenska 

kyrkan är en statskyrka. Den måste 

anpassa sig till grundläggande 

uppfattningar i det svenska 

samhället.

Ecklesiastikministern, som ansvarade för de kyrkliga 
frågorna, var tydlig på kyrkomötet 1956. Kyrkan 
måste anpassa sig till ett jämställt samhälle. 
Prästämbetet måste öppnas för kvinnor. Riksdagen 
har den yttersta makten över en statskyrka.

Hur har vi det med religionsfriheten 

i vårt land? Frågan känns angelägen 

när man tar del av den kätteriprocess 

som rasar mot den kristna minoritet 

som inte accepterar kvinnliga präster. 

Insändare i Katrineholmskuriren i november 1975.

Biskop Kastlund är all heder värd som 

nu håller sitt löfte till Katrineholms 

församling och låter oss få en 

kvinnlig präst. Från många håll har 

omvittnats, inte minst från kvinnohåll 

och församlingens livaktiga 

syföreningar och arbetskretsar, att 

en kvinnlig präst i församlingen är 

synnerligen välkommen.

Insändare i Katrineholmskuriren i november 1975. I 
Katrineholm fick Eva Karlsson sin första prästtjänst.

Vår tro har vi gemensamt med 

våra motståndare och den är både 

viktigare och stabilare än bråket om 

kvinnliga präster!

Folket intervjuade de blivande prästerna Eva Karlsson 
och Karin Andersson inför vigningen 1975.

Här behöver vi själva vara starka. Det 

gäller särskilt Er två, Eva och Karin, 

som är de första kvinnorna, som 

prästvigs i detta gamla stifts mer än 

åttahundraåriga historia och som på 

grund av Ert kön till en början kan 

komma att möta vissa svårigheter.

Biskop Kastlund förutsåg i sitt tal till de blivande 
prästerna i december 1975 att de kunde möta 
svårigheter.

Det kommer att bli två 

prästvigningsceremonier i Strängnäs 

domkyrka i december! Tre av 

de elva manliga teologerna kan 

inte acceptera att bli prästvigda 

tillsammans med kvinnor, utan 

kommer att vigas vid en separat 

ceremoni söndagen före den 

traditionella prästvigningsdagen (21 

december).

Strengnäs Tidning rapporterade i oktober 1975 att 
stiftet var kluvet i kvinnoprästfrågan.

Kvinnliga präster

Bibeln och därmed också Paulus 

brev och skrifter är den grund som 

hela kyrkan vilar på och börjar man 

laborera i Paulustexter och väljer 

ut vissa avsnitt som man säger 

inte är giltiga längre, urholkar man 

grunden för den tro hela kyrkan 

vilar på. Jag skulle aldrig kunna 

arbeta i en församling, där det också 

fanns en kvinnlig präst. Det är ingen 

könsfråga, utan en trosfråga.

Att påstå att man har stöd i Paulus 

texter för detta ställningstagande 

(motstånd mot kvinnliga präster) 

tycker jag inte är ett tillräckligt 

hållbart argument. Det finns så 

mycket Paulus och Jesus sagt som 

vi gått ifrån. Vi tvår (tvättar) ju inte 

varandras fötter, trots att Jesus 

uttryckligen befallt det. Bibeln är ju 

trots allt också tidsbunden. Man kan 

inte lägga en 2000 år gammal mall på 

dagens samhälle.

I Nerikes Allehanda debatterade två manliga präster 
inför vigningen av de två första kvinnliga 1975.
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Samtidigt med Eva Karlsson vigdes 
hennes man Orvar.

Biskop Åke Kastlund och den grupp präster som vigdes den 14 december 1975.

Mycket folk hade samlats för att vara med om den 
historiska prästvigningen i Strängnäs domkyrka.
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Från utvärdshus till bönehus

Slutet av 1800-talet var en tid då samhället 
förändrades. Svenska kyrkan fick konkurrens 
av de nya frikyrkorna. Frikyrkornas folk ville 
ha egna, självständiga församlingar där med-
lemmarna själva valde sina ledare och pas-
torer. De ville fira gudstjänst efter sin egen 
ritual i lokaler som var deras egna. Många 
såg dem som ett hot mot samhället.

Värdshuset Villan låg här vid skylten. Det var 
på slutet av 1800-talet ett populärt utflykts-
mål, som låg en bit utanför staden. Hit gick 
man för att äta och dricka i glada vänners lag 
och njuta av utsikten ut över Mälaren. 

Men omkring år 1880 blev det abrupt slut 
på roligheten. Huset köptes av den frikyrk-
liga resepredikanten Öhlander. Öhlander, 
som var sadelmakare och hade det gott ställt, 
hade ofta predikat hos den lokala missions-
församlingen. Han förstod att församlingen 
gärna ville ha ett eget hus för att inte längre 
behöva samlas i tillfälliga, trånga och olämp-
liga lokaler. Men församlingen var liten och 
hade dåligt med pengar. Öhlander gick in 
och köpte huset för föreningens räkning. 
Försäljaren, en fru Cavalli, fick inte hela  
betalningen på en gång. De nöjeslystna 
Strängnäsborna blev mycket upprörda och 
började genast försöka få tillbaka sin krog. 

Det blev en hård strid. Strängnäsborna ville 
ha kvar sitt utflyktsmål och övertalade fru 
Cavalli att kräva snabb återbetalning av 
lånet. Missionsförsamlingen hade lika lite 
pengar som förut och kunde givetvis inte  
betala. Predikanten Öhlander blev än en 
gång räddaren i nöden. Tillsammans med 

troende vänner på andra orter bildade han 
ett bolag, Bönhusaktiebolaget Hvilan i 
Strängnäs, och lyckades få ihop den summa 
som behövdes för att återbetala lånet till fru 
Cavalli. Missionsförsamlingen fick sitt eget 
hus och de nöjeslystna Strängnäsborna måste 
söka sig till andra krogar. Huset bytte namn. 
Hvilan passade bättre som namn på ett  
bönehus än Villan.

Att en krog kunde bli bönehus kan vid första 
anblicken verka lite konstigt. Men för de fri-

Domkyrkan dominerar staden. Andra organisatio-
ner, som frikyrkor, har haft det svårt att göra sig 
gällande. Bönehuset Hvilan låg ungefär där det 
vita flervåningshuset ligger i bildens nederkant.

Värdshuset Villan låg på en höjd med fin utsikt ut 
över Mälaren. Det var ett populärt ställe att besöka  
i glada vänners lag för att äta och dricka. Runt år 
1880 köptes huset av missionsförsamlingen och  
blev deras bönehus Hvilan.

Frikyrkorna satsade stort på att nå barn och unga. Deras söndagsskolor blev populära. Dit kom även barn vars 
föräldrar tillhörde statskyrkan. Fotot av missionsförsamlingens söndagsskola togs någon gång vid förra 
sekelskiftet.

1881 var ett prövningens 

år för den lilla ekonomiskt 

svaga föreningen. Några 

av stadens spritälskande 

män hade ej kunnat 

smälta, att stadens 

trevliga utevärdshus blivit 

ett läsarnas bönehus. I 

all hemlighet gjorde man 

upp planen att förvandla 

huset till ett Backitempel 

(krog).

En av medlemmarna mindes 
missionsförsamlingens kamp för att 
få behålla sitt bönehus.

”

kyrkliga församlingarna var själva byggnaden 
inte viktig. Det viktiga var människorna i 
församlingen. Där de troende samlades fanns 
Gud. Att byta lokal var därför inget problem. 
1907 övertog församlingen godtemplarlo-
gens lokal på Eskilstunavägen. 1976 byggde 
församlingen en kyrka i den nya stadsdelen 
Stadsskogen. Den heter Olivehällkyrkan.

Läs mera om frikyrkorna i Strängnäs på  
skyltarna 23, 31, 40 och 42.

Religion
och
samhällete

m
a



te
m

a Religion
och
samhälle

STRÄNGNÄS

GYLLENHJELMSGATANTRÄDGÅRDSGATAN

DOM-
KYRKAN

STORGATAN KLOSTERGATAN

N. STRANDVÄGEN

LEKTORSGATAN

NYGATAN

ESKILSTUNAVÄGEN

SÖ
D

ERTÄ
LJE-

VÄ
G

EN
BONDEGATAN

STATION

UTKIKSPLATS

25-28

36-37

31

30

29

33
34

38

45

35

12

1-17
5

14

32

23
20-22

18-19

24

”Historien i  Sörmland”  f inns  på många platser  i  länet .  Al la  sk yltar  f inns  at t  se  på    w w w . s o r m l a n d s m u s e u m . s e
En del av Region Sörmland

Skyltarna 40–53 finns utanför kartan. Karta över respektive område 
finns vid skylt nr 1 (etapp 1). Skylt 39, 43, 47 (etapp 2).

36-37

 1.  Religion och samhälle 1

 2. Religionskrig – i Sverige

 3.  Utbildning, kyrka och stat

 4. Rektorn eller biskopen?

 5.  Utbildning för flickor

 6.  Tjänstebostad och privat hem

 7.  Betalt i jord och varor

 8.  Djäknestall eller elevhem

 9.  Omsorg och välgörenhet

10.  Kyrkans gårdar 1

11.  Kyrkans gårdar 2

12.  Prästen och prästfamiljen

13.  Lektorsgatan

14.  Folkskolan 

15.  En revolutionär

16.  Boktryckeriet

17.  Boende blev inkomst

18.  Kyrkan och staten

19.  Kyrkan och staden

20. Medeltida omsorg

21. Förvaring av ofärdiga

22. Församlingens vardagsrum 1

23. Frikyrkor 1

24. Ett kristet samhälle

25. En ny lära

26. Den medeltida kyrkan 

27. Kloster och tiggarmunkar

28. Dominikanerklostret

29.  Kyrkan och utbildningen

30. Flickskolan

31.  Frikyrkor 2

32.  Frälsningsarmén 

33.  Kvinnan i kyrkan

34.  Kvinnliga präster

35.  Från utvärdshus till bönehus

36.  Guldgubbarna från Lunda

37.  Religion och samhälle 2

38.  I skuggan av domkyrkan

39.  Kyrkan i armén

40.  Frikyrkor 3

41.  Soldathemmet

42.  Frikyrkor 4

43.  Distriktskyrka

44.  Församlingens vardagsrum 2

45.  En stad och en domkyrka

46.  Sankt Eskils källa

47.  Jehovas vittnen

48.  Biskopsjord och 

  mentalsjukhus

49.  Vård på en vacker plats 

50.  Härnö alkoholisthem

51.  Sjukhuskyrkan 

52.  Socknens centrum 1

53.  Socknens centrum 2 

Guldgubbarna från Lunda

I början av 2000-talet byggdes nya E20  
förbi Strängnäs. Vid Lunda planerades en 
stor trafikplats. Innan vägbygget började 
undersökte arkeologer platsen. Två områden 
var särskilt intressanta. Det var dels en kulle, 
en lund, och dels ett område där det hade 
legat några stora hus. Det var en bit mellan 
lunden och husen.

Arkeologerna hittade olika slags föremål på 
de två platserna. I lunden hittades pärlor, 
hartskulor, dvs. kulor av ett slags kåda,  
brända grisben och andra ben. Benen var 
krossade och utspridda över hela lunden.  
I husen hittades föremål som berättade om 
livet på gården. Det var glasskärvor, väv-
tyngder, keramik och rester av deglar.  
I deglar hettas metall när man skall gjuta  
ett föremål. Men den stora sensationen var 
de tre s.k. guldgubbarna. 

Två av gubbarna hittades i en liten utbygg-
nad, ett vi, på ett av de stora husen. Ett vi är 
ett rum för religiösa ceremonier, ungefär som 
koret i en kyrka. En av gubbarna hade grävts 
ned under en av stolparna som bar upp 
taket, den andra intill viets vägg. Den tredje 
hittades på det som varit gårdsplanen framför 
huset.

 Arkeologerna tror att både lunden och  
husen har haft koppling till religiösa ceremo-
nier och föreställningar. Kanske var lunden 

en offerplats? När arkeologerna daterade  
materialet kom de underfund med att  
lunden hade använts under mycket lång tid, 
kanske från sen bronsålder till tidig vikinga-
tid, dvs. från ca 1000 före Kristus till ca 
1000 efter Kristus. 

Arkeologerna kunde också konstatera att 
platsen blev öde i början av medeltiden. 
Människorna lämnade husen och ritualerna  
i lunden upphörde runt år 1000 e. Kr.  
Ungefär samtidigt missionerade biskop Eskil 
i trakten. Några hundra år senare återkom 
människor till platsen. De människorna har 
inte lämnat spår av någon religiös verksam-
het. Arkeologerna hittade rester av en kvarn 
och rester av byggnader som hör ihop med 
en bondgård. 
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

Den 32 mm stora gubben är gjord av brons och har 
varit förgylld över hela kroppen. Precis som på de 
två andra är könet framträdande.
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grävningen vid Lunda i början av 2000-talet. Bakom 
henne syns själva lunden. Arkeologerna anser att 
lunden var en offerplats som utnyttjades från brons-
åldern och fram till tiden då Sverige kristnades, dvs. 
från ca 1000 f. Kr. till ca 1000 e. Kr. Lunden står idag 
mitt trafikplatsen.En enda av gubbarna, den allra minsta, är i guld.
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samhällets överklass som hade råd att hålla 
svin, som skulle offras vid speciella tillfällen. 
Svinet spelade en viktig en roll inom asatron. 
Galten Särimner slaktades varje kväll för 
att bli mat åt hjältarna i Valhall. Följande 
morgon hade den återuppstått. Guden Frö 
red på galten Gyllenborst. Eventuellt kan de 
små guldgubbarna vara bilder på guden Frö, 
anser arkeologer och religionshistoriker idag.

Bland fynden finns glas och annat dyrt  
material från utlandet. Tillsammans med 
grisbenen antyder fynden att det är en för-
mögen släkt som bott på gården och lett 
blotet och de andra ceremonierna där.  
Liknande platser har grävts ut på andra  
håll i Sverige, t. ex. i Borg i Östergötland. 

Var det så att en förmögen släkt övertog en 
gammal plats, lunden och där införde sin 
nya lära? På en plats som folk sen urminnes 
tider var vana att komma till? Kristendomen 
använde samma strategi. I Strängnäs byggdes 
domkyrkan på en äldre kultplats.

Kan man tänka sig att Lunda försvann när 
kristendomen kom? Att platsen ansågs vara 
smittad av hedendomen? Att det dröjde flera 
hundra år innan minnet av den gamla kult-
platsen klingat av och människorna vågade 
sig dit igen?

Namnet Lunda finns på många platser 
i Sverige. Ordet Lunda anses betyda att 
platsen varit ”helig” och att någon form av 
ceremonier pågått där. Arkeologerna tror att 
själva lunden hade varit en plats för religiösa 
ceremonier, en kultplats, i mer än 1000 år 
när långhusen byggdes. Kanske var det en ny 
släkt som tog över platsen, byggde långhus 
och införde sin tro och sina ceremonier på 
den gamla kultplatsen. Genom att visa att 
just de hade ett speciellt och nära förhål-
lande till gudarna var släkten utvald att styra 
i Strängnästrakten. Att religionen ger stöd 
åt en speciell släkt och att släkten som mot-
prestation skyddar religionen är inte ovan-
ligt, varken i Sverige eller i världen. Sankt 
Eskil kunde för den dåtida kungen tala om, 
att det står i bibeln att all makt är av Gud. 
Den som har makt är utvald, han är Guds 
representant på jorden. När Olaus Petri och 
Laurentius Andrae ville genomföra refor-
mationen i Sverige på 1500-talet ställde de 
kyrkan under kung Gustav Vasas beskydd. 
Läs om religion och samhälle i världen på 
skylten här bredvid.

Arkeologerna tror att man i och vid lång-
husen firat blotfester, offerfester. De har 
grävt ut kokgropar där mat för bloten har 
tillretts. Det är framför allt ben som blivit 
kvar. 60% av benen de hittade kom från nöt, 
25% från getter eller får och 15% från svin. 
I lunden hittades också rester av ben. Där 
kommer 85% av benen från svin. Svin var 
inga vanliga husdjur på den tiden. Arkeo-
logerna tror att det främst var personer ur 

Lunda

Gubben är gjuten i brons och hans huvud är förgyllt. 
Han är ca 30 mm lång. Precis som på de andra är 
hans kön markerat.
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Arkeologerna tror idag att alla gubbarna från Lunda föreställer guden Frö, en fruktbarhetsgud. De två  
gubbarna till vänster är helt eller delvis förgyllda. Gubben till höger är snidad av en guldten. Han är den  
enda som har kunnat dateras säkert, till omkring 400 e. Kr.

När till gudar folket blotar, 

Eskil med Guds straffdom hotar, 

och om tecken Gud han ber. 

Herren strax ur vreda skyar 

slår med snö och hagelbyar 

altaren och slaktdjur ner.

Ritualer med djuroffer hörde till det hedniska som 
missionärer och präster ville utrota. På 1200-talet 
skrevs en hyllningssång, ett officium, till sankt Eskils 
ära. Man kan tänka sig att versen beskriver hur Eskil 
kommer till Lunda och hotar med Guds straff.

”
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Religion och samhälle 2

För att komma undan religiös förföljelse 
valde många människor att utvandra till 
Amerika på 1500- och 1600-talet. Där fanns 
ingen kung eller påve som kunde tvinga 
människor att tro. Där kunde starkt religiösa 
människor leva tillsammans enligt sin för-
samlings regler. När Amerikas Förenta Stater, 
USA, 1776 gjorde sig fria från England var 
religionsfrihet viktigt. 1791 skrevs det in i 
grundlagen att det var förbjudet för kongres-
sen, riksdagen, att anta en statsreligion. Det 
ger alla medborgare rätt att fritt utöva sin 
religion, vilken den än är. Det märkliga är att 
vi upplever USA som ett starkt religiöst land, 
att religionen är viktigare för medborgarna 
där än i Sverige. Anledningen är att landet 
grundades av troende människor som flytt 
dit just för att fritt få praktisera sin religion. 
För dem var församlingen, kyrkan och tron 
det som höll ihop deras små nybyggarsam-
hällen. Den traditionen har levt vidare in i 
vår tid. En stat som USA, som till konstitu-
tionen är helt sekulär, världslig, kan alltså ha 
invånare som är starkt religiösa. Vilket kan få 
stor samhällelig och politisk betydelse.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

Förhållandet mellan religionen och det 
världsliga samhället kan se ut på olika sätt. 
Men kopplingen finns alltid, överallt i värl-
den. Här några exempel på hur det kan vara.

Förödande krig rasade i Europa på 1500- och 
1600-talet. Lärda män, som förskräcktes över 
våldsdåden, menade att en gemensam faktor 
för alla krigen var en konflikt om religion. 
Katoliker slogs mot lutheraner och andra 
protestanter. Värst var det i Tyskland, som 
inte var ett enhetligt land utan ett gytter  
av större och mindre furstendömen. Där 
bestämdes att fursten, regenten, i varje  
enskild stat skulle bestämma vilken tro hans 
folk skulle bekänna sig till. Religiösa minori-
teter fick flytta till andra länder där de kunde 
utöva sin tro. 

Filosofer, som på den tiden hade idéer om 
hur ett gott samhälle skulle se ut, trodde att 
religionsfrihet var en av nycklarna till det.  
I framtidens samhälle skulle religion vara vars 
och ens privata angelägenhet. Ingen kung  
eller påve skulle bestämma över en män-
niskas tro. Detta kallas att sträva efter ett 
sekulärt samhälle. I Europa har länderna allt 
sedan dess strävat mot att bli sekulära. Idag 
kan man säga att länderna i Västeuropa är 
det. Sverige är kanske mest sekulärt. Dock 
säger detta inget om hur religiösa invånarna  
i de olika länderna är.

När väckelserörelserna kom till Sverige på 1800-talet 
uppfattades de som ett hot mot samhället. I Sverige 
var alla människor enligt lag tvungna att tillhöra en 
luthersk församling. Från slutet av 1800-talet bör-
jade lagarna luckras upp. Den här bilden visar barn i 
missionsförsamlingens söndagsskola omkring 1950.
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På 1500-talet var Martin Luther 
en av dem som protesterade mot 
den romersk-katolska kyrkans 
ensamrätt på att tolka bibeln. 
Flera furstar, bl a kung Gustav 
Vasa i Sverige, såg politiska 
fördelar med att stödja de  
lutherska idéerna och bryta 
kontakten med katolska kyrkan.

1726 stiftades en lag som kallades konventikelplaka-
tet. Lagen förbjöd alla gudstjänster som inte hölls 
enligt den lutherska kyrkans ritual. Alla gudstjänster 
skulle firas i en kyrka. Plakatet upphävdes år 1858.

Congress shall make no law 

respecting an establishment of 

religion, or prohibiting the free 

exercise thereof...

Ur första tillägget i USA:s konstitution från 1791.  
I översättning blir det ungefär: Kongressen skall inte 
stifta lagar om religion eller hindra någon att fritt 
utöva en religion.

”
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I Sverige skapades på 1600-talet en luthersk 
enhetsstat. Man ville skydda landet från att 
slitas sönder av religiösa konflikter. Det inne-
bar att enligt grundlagen, konstitutionen, 
och andra lagar måste alla medborgare vara 
lutheraner. Genom att följa bestämda regler, 
t. ex. att gå i kyrkan, ta nattvarden och lära 
sig de viktigaste lärosatserna utantill skulle 
varje medborgare bevisa sin renlärighet. Det 
var samtidigt ett bevis på att han eller hon 
var en god, svensk medborgare. Vad den 
enskilda människan egentligen trodde, eller 
om hon överhuvudtaget trodde på någon-
ting, var oviktigt. Man kan hävda att Sverige 
på 1600- och 1700-talet var en lutherskt-
fundamentalistisk stat. Men det sekulära 
idealet slog igenom i Sverige liksom i övriga 
Västeuropa. Under 1800- och 1900-talet 
stiftades lagar som så småningom ledde till 
total religionsfrihet och år 2000 skiljdes 
staten och kyrkan definitivt.

Många muslimska länder blev erövrade, 
koloniserade och förtryckta av länder i Väst-
europa under 1700-, 1800- och 1900-talet. 
Erövrarna försökte, ibland med tvång,  
påtvinga länderna sin moderna, högtekno-
logiska, sekulära kultur. De ansåg att de  
”efterblivna” folken skulle befrias av det 
västerländskt moderna, att det var religionen 
som gjorde folken efterblivna. De under-
tryckta såg hur deras religion, kultur och 
samhällsliv slogs sönder. Att länderna blev 
självständiga innebar ingen förbättring.  
I stället ledde det ofta till konflikter.  
Förklaringen till allt elände var, ansåg  

vissa tänkare i de koloniserade länderna, att 
människorna vänt sig bort från religionen. 
Att återinföra och strikt följa de lagar som 
gällde då islam på 600-talet erövrade världen 
var nyckeln till ett gott, framgångsrikt sam-
hälle, menade de. 1979 återvände ayatollah 
Khomeini till Iran och utropade landet till 
en islamisk republik. Det innebar att alla 
världsliga myndigheter blev underställda de 
religiösa ledarna. Ungefär som i Sverige på 
1600-talet blev det viktigt att till det yttre 
följa de religiösa reglerna. Ungefär som i 
Sverige på 1600-talet är det svårt att leva och 
vistas i landet om man tillhör en annan reli-
gion än den som majoriteten bekänner sig 
till. Ungefär som i dåtidens Sverige är det 
svårt att veta vad den enskilda människan 
tror i sitt hjärta. Medborgarna i en religiös 
stat behöver inte vara särskilt religiösa, bara 
de följer religionens lagar.

Religion och samhälle 2
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den rätta läran var att låta kyrkan kontrollera sko-
lan. Kyrkan behöll en viss kontroll in på 1960-talet. 
Fotot är från 1935 och visar hur ordningsmannen 
ringer in till lektion i läroverket i Roggeborgen.
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Kyrkan kontrollerade medborgarnas kunskap om den rätta lutherska läran vid många tillfällen. Konfirmationen 
var inte bara ett slags rit in i vuxenlivet. Det var också en kontrollstation där ungdomarna offentligt visade att 
de kunde läran. 1928 konfirmerades de här ungdomarna i Strängnäs. Deras lärare heter Petter Johan Gustafs-
son. 

Wi Friedrich med Guds Nåde 

Sweriges, Göthes, och Wendes 

Konung…göre witterligit…huru

ledes på en och annan ort i Wårt Rike 

åtskillige irrige (främmande), och 

emot den rena Evangeliska Läran 

stridande meningar skola sig bekla

ge ligen insmugit, hwilka, där de 

fingo tilltaga och sig widare utbreda 

stor split och oreda, icke allenast 

uti Församlingen, utan och uti den 

Borgerliga sammanlevnaden, skulle 

kunna åstadkomma. Fördenskull 

och emedan den rätta Religionen 

och Gudstiensten är den största och 

kraftigaster grundwal till ett lofligit 

(lagligt), samdräcktigt och warachtigt 

Regemente… 

1735 utkom ännu en lag om hur viktigt det var att 
hindra att främmande trosläror fick spridning i 
landet. En enhetlig tro skulle bevara lugnet i landet.
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Skyltarna 40–53 finns utanför kartan. Karta över respektive område 
finns vid skylt nr 1 (etapp 1). Skylt 39, 43, 47 (etapp 2).
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I skuggan av domkyrkan

Det första man ser då man kommer till 
Strängnäs är domkyrkan. För 100 år sen kom 
man med ångbåt och långt ute på fjärden 
syntes kyrktornet. Dagens tågpendlare ser 
tornet sticka upp ovanför husen så snart de 
kliver av tåget. Så är det på många platser i 
Sverige. Kyrkan står mitt i byn. Det är sam-
tidigt en bild av den viktiga roll som kyrkan 
spelat i skapandet av det svenska samhället. 

Vår almanacka och vår årsrytm av arbete och 
vila skapades när vi blev kristna för ca tusen 
år sen. Under helgdagarna skulle man inte 
arbeta för att få mat och kläder utan gå i 
kyrkan. Då skulle man arbeta för att komma 
till Gud eller himlen efter döden genom att 
gå i kyrkan. Kyrkans och samhällets helgda-
gar blev under medeltiden allt fler. Stora 
högtider, som jul, påsk och pingst firades 
under flera dagar. Nya helgdagar tillkom när 
helgonen blev flera. Strängnäs stift hade två 
egna helgon, Sankt Eskil och Sankt Botvid. 
Eskil firades den 11 juni och 6 oktober,  
Botvid den 28 juli. En standardvecka på 
slutet av 1400-talet bestod av fyra arbetsda-
gar och tre helgdagar.

Vid reformationen på 1500-talet blev staten, 
eller kungen, kyrkans överhuvud. Helgon-
dyrkan avskaffades och många kyrkliga helg-
dagar, dvs. lediga dagar, togs bort efterhand.

Staten, inte kyrkan, lagstiftar idag om vilka 
dagar som ska firas med ledighet. Man kan 

dessutom säga att arbetsmarknadens parter i 
förhandling kommer överens om vår ledig-
het, dvs. antalet semesterdagar. Semester och 
lediga dagar ska vi använda till att skaffa nya 
krafter för arbetslivet, inte för att arbeta för 
att nå Gud. Vill vi gå i kyrkan, moskén  
eller synagogan gör vi det för att vi själva vill, 
ingen tvingar oss.

Men fortfarande är året i uppbyggt kring de 
viktigaste händelserna i Jesu liv. De bestäm-
mer rytmen för alla medborgare oberoende 
av trosuppfattning. Långt in på 1900-talet 
var det otänkbart och i lagen förbjudet att på 
långfredagen, Jesu dödsdag, gå på bio eller på 
krogen. Juldagen var en stilla dag. Möjligen 
kunde man besöka eller få besök av någon 
mycket nära släkting. Idag har ju juldagen 
blivit den stora krogdagen. Då träffas gamla 
vänner som är hemma över julhelgen och 
firar tillsammans.

De röda skyltarna i Strängnäs berättar histo-
rien om hur kyrkan och staten gått hand i 
hand. Här i Strängnäs skapades den svenska 
statskyrkan.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .
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Kommer man landvägen till Strängnäs är  
domkyrkans torn det första man ser.

De kyrkliga högtidsdagarna blev allmänna helg-
dagar på medeltiden. Detta är juli månad i en  
almanacka från 1400-talet. Margareta, Magdalena 
och Jakob har än idag sina namnsdagar i juli, som 
ett minne av de helgon som skulle uppmärksammas 
20, 22 och 25 juli. 

Strängnäs ligger vid Mälaren och det var naturligt 
att ta sig hit med båt. Långt ute på vattnet syntes 
redan domkyrkans torn.
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I juni 1523 kom Gustav Vasa till Strängnäs 
för att väljas till kung. Den som förmodligen 
regisserade hela ceremonin var ärkedjäknen 
Laurentius Andrae, en av de högsta prästerna 
i domkyrkan. De två herrarna hade kommit 
underfund med att de hade mycket att vinna 
genom att samarbeta. Laurentius Andrae var 
uppfylld av Martin Luthers revolutionära 
tankar. Bl. a. ansåg han att en människa inte 
skulle komma till himlen på grund av goda 
gärningar eller gåvor till kyrkan. Luther 
betonade i stället att det bara är en män-
niskas tro som kommer att frälsa henne. För 
att bryta med den romersk-katolska kyrkan 
behövde kyrkan i Sverige skydd av en stark 
kung. Gustav Vasa såg å sin sida en möjlighet 
att ta över kyrkans ”överflödiga” egendom 
för att betala sina skulder. Han hade lånat 
mycket pengar för att finansiera ”valkam-
panjen” för att bli kung. Som motpresta-
tion lovade han hålla allt romerskt-katolskt 
utanför landets gränser. Den nya lutherska 
kyrkan skulle få ensamrätt i Sverige. Att vara 
svensk var att vara luthersk. 

Genom århundradena växte sedan staten 
och kyrkan ihop. I lagen skrevs det in att 
Sverige var lutherskt och att kungen måste 
vara lutheran. Skolväsendet stod fram till 
1960-talet under kyrkans kontroll. Prästerna 
var statstjänstemän som svor en ed till  
konungen. De skötte folkbokföringen fram 
till 1991. Nya statliga förordningar lästes 
upp från predikstolen. Man kan säga att 

predikstolen fram till 1949 var statens kanal 
att nå sina medborgare.

För dem som inte passade in i mallen blev 
det problem. Från mitten av 1800-talet 
spreds stora väckelserörelser över landet. 
Människor läste bibeln själva och upptäckte 
att den kunde tolkas annorlunda än stats-
kyrkan gjorde. Det stod inte att kyrkan 
måste vara underställd staten eller att barn 
måste döpas i späd ålder eller att bara kyrkan 
kunde viga ett par. Från slutet av 1800-talet 
börjar upplösningen av den nära relationen 
mellan kyrkan och staten. 

Följ berättelsen om kyrkan och staten, om 
religionen och samhället på skyltarna runt 
om i Strängnäs. 

I skuggan av domkyrkan - statskyrka
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Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 1523. 
Tillsammans med de radikala prästerna Olaus Petri 
och Laurentius Andrae lade han grunden för den 
svenska statskyrkan.

Laurentius Andrae ansåg att kungen skulle vara 
kyrkans högsta ledare i Sverige, inte påven i Rom. 
Han ansåg också att staten kunde överta kyrkans 
”överflödiga” egendom. Något kung Gustav Vasa 
gillade. Någon samtida bild av Lautentius Andrae 
finns inte. 1952 gjorde konstnären Erik Sand en 
skulptur som finns på södra väggen i domkyrkan.

Långt in på 1960-talet hade kyrkan viss kontroll 
över skolorna i Sverige. Att fira skolavslutningen  
i kyrkan var naturligt. I början av 1970-talet tog de 
här flickskoleeleverna realexamen och fotografera-
des utanför domkyrkan.

I många hundra år var predikstolen den kanal 
staten använde för information som skulle nå alla 
medborgare i Sverige. Till 1858 rådde kyrkoplikt, 
dvs. alla måste gå i kyrkan. Här på bilden är det 
gudstjänst i Strängnäs domkyrka.
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Kung Gustav Vasa på 1500-talet var en prak-
tisk man. Med religionens och kyrkans hjälp 
kunde han hålla god ordning bland sina sol-
dater. Soldater var ökända för att dricka och 
föra ett vilt och bråkigt liv. 1545 uppmanade 
han dem i sitt reglemente att gå till guds-
tjänst på söndagarna. På vardagarna skulle 
de leva så att de inte förargade Gud, dvs. de 
skulle vara nyktra, inte slåss eller svära.

På 1600-talet skapades under ledning av 
Axel Oxenstierna den svenska enhetsstaten. 
Landet styrdes genom ämbetsverk beman-
nade med utbildade, lojala tjänstemän. 
Rikets enhet och framgång vilade på att alla 
tillhörde den lutherska läran. Militärväsendet 
skulle vila på samma lutherska grund. 1621 
utkom en militär kyrkoordning. Vid alla 
regementen skulle det finnas präster som för-
rättade gudstjänst, korum. Alla måste delta. 
Prästerna förhörde nyinryckta soldater, precis 
som sockenprästen gjorde hemma. De skulle 
kunna de viktigaste lutherska lärorna som 
stod att läsa i katekesen, en liten bok som de 
flesta kunde skaffa. Prästerna kontrollerade 
att soldaterna kunde läsa och skriva och när 
de senast tagit nattvarden. Fältprästerna var 
helt enkelt en del av den statliga administra-
tionen.

Livet som fältpräst var krävande. 1634 kom 
fältprästen Benedictus Andrae från Flenmo 
hem från 30-åriga kriget i Tyskland. Han 
fira de sin hemkomst ordentligt en lördags-
kväll i Sköldinge prästgård. Kyrkoherden i 
Sköldinge gick snart till sängs, men Bene-

dictus och några till fortsatte till morgonen. 
Direkt från festen gick han och höll guds-
tjänst i sockenkyrkan. Han straffades, men 
inte särskilt hårt. Förmodligen förstod folk 
att kriget satt sina spår hos prästen. Många 
präster dog ute i fält. Så gick det t. ex. för 
Petrus Olai Hackstadius från Vingåker.  
1625 kom han till ett regemente som predi-
kant och följde så småningom med det till 
Tyskland. Han dog ute i fält några år senare. 

1683 gav kung Karl XI ut flera förordningar 
för rikets militärer. Alla soldater skulle svära 
krigsmannaed till kungen. Det var nästan 
som att svära inför Gud eftersom kungen var 
insatt i sitt ämbete av Gud. Soldaterna stod 
i ring, tog av hatten och svor eden med två 
fingrar på fanan. Eden har förändrats genom 
århundradena. Mellan 1887 och 1965  
kallades den ”krigsmans erinran”. Så här svor 
soldaterna: Krigsman skall frukta Gud och 
vara Konungen huld och trogen. Numera är 
”krigsmans erinran” avskaffad.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

Regementet fungerade i äldre tider som en egen 
församling. Regementsprästen skötte alla en för-
samlingsprästs ordinarie uppgifter. I dem ingick att 
förrätta korum, gudstjänst, som alla måste gå till. 
Likaså skulle alla regelbundet gå till nattvarden. 
Regementet hade eget nattvardssliver. Det förvaras 
nu i Strängnäs domkyrka.

Kung Gustaf Vasa var personligen inte religiös. 
Men han ansåg att kyrkans lära kunde utnyttjas 
för att hålla ordningen bland soldater, som var 
kända för sitt oregerliga liv.

Thernäst och för altth, fly all 

Gudtz… förtörnilser, medt ordh 

och gerninger, vthan heller fructa 

och haffue Gudh för öghnen, um 

Sönedagher och andre beqwämelige 

tidher, höre Gudtz helge ordh, 

Och som Christedt Folck med rätte 

bör, sig holla och schicka, widt vår 

stränge näpst och unåde.

Ur kung Gustav Vasas tjänstgöringsreglemente för 
knektar, soldater, från 1545.

Sann gudsfruktan är ett av de 

förnämsta, nödvändigaste och 

nyttigaste ting vid Vår krigsmakt. 

Flitig undervisning avvärjer 

självsvåld och egenvilligt leverne till 

fromma för krigslydnanden.

Kung Karl XI ansåg, precis som Gustav Vasa, att 
religion var nyttigt för att livet i armén skulle fungera 
utan problem. Citat är från hans förordning för 
krigsmakten.
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En dag låg ett kuvert med ”Order om krigs-
tjänstgöring” på Alf Norbergs expedition i 
Frustuna prästgård. Han skulle bli ”försam-
lingspräst” för 150 unga män som var inkal-
lade i Norrland, 1940. De var mellan 21 
och 35 år gamla och skulle vara långt borta 
hemifrån under mycket lång tid. 

Ute i fält skulle Alf Norberg sköta försam-
lingslivet. Det innebar att han varje söndag 
höll gudstjänst i de lokaler som stod till 
buds. Det kunde handla om allt från loge-
ment till hönshus. Han skulle i svåra stunder 
vara till stöd för soldaterna. Pastorns uppgift 
var inte bara att ha hand om det religiösa. 
Fältpastorn var med och ordnade fester, 
frågesporter och diskussioner. Allt för att för 
en stund skingra soldaternas tankar på kriget 
eller familjen där hemma.

Som alla församlingspräster i Sverige var 
fältpastorn också statstjänsteman. Det var 
han som skrev in de inkallade soldaterna i 
den s.k. fältstamrullan. På pastorsexpeditio-
nen skötte han pappersexercisen. Han skrev 
intyg, hade telefonkontakt med myndigheter 
och hjälpte till med ansökningar om bidrag. 
Den statliga byråkratin skulle fungera också  
i orostider.

Idag är byråkratin inte fältprästens ansvar. 
Idag bedrivs militär själavård för att stödja 
den enskilda individen, oberoende av religiös 
tro. Muslimska imamer, judiska rabbiner, 
buddistiska eller sikhiska själasörjare och 
präster från olika kristna samfund samverkar 
över hela världen. De träffas och utbyter 
erfarenheter om hur man bäst hjälper en-
skilda soldater i svåra situationer. Ett motto 
för dem alla är ”There are no atheists in 
foxholes”. Det kan översättas ungefär med: 
”I trängda lägen ropar alla efter Gud”. 

Själasörjarna inom den svenska försvarsmak-
ten kommer från olika religiösa samfund och 
följer med förbanden på uppdrag världen 
över, precis som under stormaktstiden. Det 
ordnas gudstjänster, men deltagandet är 
frivilligt. 2008 utkom den nya upplagan 
av Fältandaktsboken. Den är skriven på 
svenska, som är försvarsmaktens språk, men 
den avspeglar att Sverige är ett mångkultu-
rellt land med soldater som arbetar över hela 
världen. Den innehåller också muslimska, 
judiska och buddhistiska texter samt böner 
och psalmer på engelska. 

Läs om soldathemmet på skylt nr. 41 och 
om ett samhälle på kristen grund på skylt 
24. 

Kyrkan i armén
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Den nya upplagan av fälthandboken utkom 2008. 
Den innehåller psalmer, böner och andaktsord-
ningar, för kristna och för andra religioner.

Att gå till domkyrkan för en julgudstjänst ingick i 
Södermanlands regementes traditioner. Här har 
fanvakten ställt upp för återmarsch efter den sista 
gudstjänsten i december 2004 innan regementet 
lades ned.

Regementspastor Andrew Holm håller den sista 
julpredikan i december 2004 innan regementet 
lades ned.

Vi hade icke varit i Norrland många 

dagar, då en pojke sent på kvällen 

knackar på min dörr, ber att få tala 

enskilt och stilla räcker fram ett brev 

där jag knappast vågar läsa de första 

orden. ”Som du väl inte fått höra, 

begrovs din far i söndags. Vi kunde ju 

inte nå dig under resan och berätta 

det”.

Fältpastorn skulle vara ett stöd för sina soldater när 
de drabbades av svårigheter. Alf Norberg berättar 
i Strängnäs stifts skrift Till hembygden om sina 
upplevelser som fältpastor i Norrland under andra 
världskriget.
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Frikyrkor 3

Under 1800-talet och början av 1900- talet 
spreds flera stora väckelserörelser över 
Sverige. Tack vare järnvägarna och billiga 
tryckmetoder spreds nya idéer snabbt över 
landet. Statskyrkans präster fick konkurrens 
av kringresande predikanter. De läste bibeln 
själva och ansåg att den kunde tolkas annor-
lunda än statskyrkan gjorde. Bl. a ansåg  
väckelserörelsernas folk att en församling 
skulle vara självständig, inte styras av någon 
överhet som en biskop. Bibeln skulle alltid 
vara rättesnöret. Ingen världslig myndig-
het, t. ex. riksdagen, skulle bestämma vad 
församlingens medlemmar skulle tro på. 
Församlingsmedlemmarna skulle själva i de-
mokratiska val utse sina ledare. Församlingen 
skulle ansvara för att medlemmarna levde ett 
kristet liv. 

Pingströrelsen är en relativt ny väckelserö-
relse som började 1906 i Los Angeles. Rö-
relsen spreds snabbt till Europa. Till Sverige 
kom den redan samma år. Levi Pethrus blev 
pingst rörelsens mest kända företrädare i 
Sverige. 

Att sprida Guds ord, att evangelisera, var från 
början viktigt för pingströrelsen. Det beror 
på pingstkyrkans starka övertygelse om att 
Jesus snart kommer tillbaka. Det gäller att 
fram till dess hjälpa medmänniskor och  
sprida budskapet om honom till så många 
som möjligt, i Sverige och i världen. Pingst-
rörelsen är den svenska frikyrka som missio-
nerar allra mest. Rörelsen har ca 600 missio-
närer i 50 länder. De enskilda församlingarna 

skänker pengar, offrar, till missionen.  
Pengarna får församlingarna genom insam-
lingar, secondhand-affärer mm. En stor del 
av pengarna används till biståndsarbete.

För att sprida budskapet och nå så många 
som möjligt har rörelsen varit en föregångare 
när det gäller att utnyttja modern teknik och 
massmedia. Tidningar och andra skrifter, 
TV, radio, numera också Internet, är några 
av de kanaler rörelsen använder. Redan på 
1950-talet startade pingströrelsen i Sverige 
radioutsändningar. På den tiden bestämde 
staten helt över radioutsändningarna. Att 
någon annan skulle göra radioprogram var 
otänkbart och otillåtet. För att höras fick  
rörelsen bli radiopirat och sända radio-
program från fartyg som låg på internatio-
nellt vatten.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .
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1975 åkte Barbro och Lars Blom till Loiborsoit i 
Tanzania som missionärer för pingstkyrkan. 
De kom att stanna där i många år. Läs citatet ur 
ett av deras brev hem till församlingen. Fotot på 
familjen togs inför avresan till Afrika.

Barbro Blom startade en syskola i Loiborsoit. Våren 
2009 togs fotot av den ansvariga läraren bland sina 
elever. Pingstförsamlingen här i Strängnäs stödjer 
skolan.

I Loiborsoit startade Lars Blom en mekanisk skola, 
som stöds av pingstförsamlingen i Strängnäs. Våren 
2009 besökte pastor Johan Bäckrud verkstaden där 
motorn till en Toyota Landcruiser reparerades av 
skolans elever.

Denna vecka 46 mars har vi varit 

i Babati. Där vi försöker stötta 

vännerna tills en ny missionär 

kommer…Medan vi var där besökte 

vi ytterligare en plats, Sabillo… Där 

håller vännerna själva på att samla 

material till en ny kyrka. De hade 

bestämt att varje medlem skulle 

bära fram 10 stenar till bygget. 

Det var inga småstenar de burit 

på ryggen…Här på Loi har just 

den lilla regntiden dragit förbi, nu 

förbereder alla sina åkrar för att ta 

emot stora regntiden. Många, även 

vi, sådde majs redan i januari och 

den börjar bli hög nu. Eftersom 

vi hade en del frö kvar från PMU:s 

hjälp förra året så passade vi på att 

dela ut det till behövande.

Barbro och Lars Blom arbetade i många år på 
missionstationen i Loiborsoit i Tanzania. I mars 
1996 skriver de så här hem till församlingen.
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 Frikyrkor 3 - församling och mission

Pingstförsamlingen i Strängnäs startade på 
1920-talet som en liten bönegrupp. Precis 
som väckelserörelserna på 1800-talet hade 
man ingen egen kyrka utan man samlades 
hemma hos varandra och i tillfälliga, lånade 
lokaler.1937 hade gruppen vuxit till närmare 
40 personer. De allra flesta var kvinnor. Då 
kändes det meningsfullt att bygga ett eget 
hus. Precis som andra pingstförsamlingar 
byggde Strängnäsförsamlingen ”i tro”.  
Det innebär att man inte har mycket pengar 
när bygget startar. Men genom frivilligt 
arbete, gåvor och lån går det att genomföra 
projektet. Senare samma år invigdes kyrkan 
på Regementsgatan 3. Församlingen blev 
kvar där till 2006. Idag är den gamla pingst-
kyrkan biograf.

Församlingen antog stadgar som betonade 
att den stod på bibelns grund. Den var 
självständig och självstyrande. Den valde och 
avsatte sina ledare. Den kunde ställa krav på 
församlingsmedlemmarna att föra ett kristet 
liv.

Att missionera var viktigt. Den första böne-
gruppen bekostade en missionär i Argentina. 
Då på 1920-talet betalade gruppen tillsam-
mans 10 kr/månad för detta. Idag är försam-
lingens bidrag till missionen oerhört mycket 
större. Pingstförsamlingen i Strängnäs driver 
också en second-handaffär för att få in mera 
pengar till biståndsverksamhet. Att arbeta 
frivilligt i affären är ett sätt att aktivt stödja 
missionen.

Idag är missionen lika viktig för pingst-
rörelsen som på 1920-talet. Men det är inte 
alla gånger nödvändigt att resa långt bort till 
främmande länder för att förkunna Guds 
ord eller hjälpa människor till ett bättre liv. 
Idag kommer världen till Sverige. Människor 
flyr från krig och svåra förhållandet. En del 
av dem har hamnat i Strängnäs. Att hjälpa 
människor in i det svenska samhället, att 
arbeta med integration, är idag en av de mest 
aktuella samhällsfrågorna. Att söka sig till en 
pingstförsamling kan vara ett sätt att komma 
in i samhället. Församlingsmedlemmar som 
öppnar sina hem för de nya svenskarna gör 
personligen en insats för ett bättre samhälle. 
Pingstförsamlingen har många f.d. missio-
närer från Afrika som medlemmar. Kanske 
är det förklaringen till att ett stort antal flyk-
tingar från Burundi i Afrika har sökt sig till 
församlingen. 

1937 invigde pingstförsamlingen sin kyrka på 
Regementsgatan. Församlingen byggde ”i tro”, dvs. 
den hade bara lite egna pengar. Huset har byggts 
om och till. Det såldes när församlingen 2006 köpte 
f.d. soldathemmet då Södermanlands regemente 
lades ned.
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Våren 2009 fotograferades stommen till en blivande 
pingstkyrka i Tanzania. Väggarna kläs med lera. Det 
dyraste är taket. Bjälkar och plåt måste köpas in. 
Pingströrelsen har mycket länge haft en fond som 
betalar just kostnaden för tak på kyrkor ute på 
missionsfältet.

Gudstjänst i pingstkyrkan i Loiborsoit. Fotot är från 
våren 2009.

Pingstkyrkans missionsarbete står på två ben: 
evangelisation och bistånd. I den mekaniska skolan 
i Loiborsoit reparerar eleverna en majskvarn. 
Fotot är från våren 2009.

Bibeln skall i alla församlingens 

angelägenheter vara det avgörande 

och bestämmande.

Ur stadgarna då pingstförsamlingen grundades i 
Strängnäs 1937.

De skall vara en prydnad för Kristus 

i alla stycken.

I sina stadgar ställde pingstförsamlingen krav på 
sina medlemmar.

Det var ett stort trossteg…Vi 

startade med 8000 kronor, men 

det räckte till grunden. Sen lånade 

vi upp pengar på grunden och 

byggde stommen och lånade 

pengar på stommen för det som var 

kvar!

1976 firade pingstförsamlingen jubileum. Olaf 
Meyer berättade i tidningen Dagen om hur det 
gick att bygga en kyrka med ytterst lite egna 
pengar.
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Fram till 1900-talet samlades den svenska 
armén bara för att öva eller i krigstid. Där-
emellan var soldater och officerare spridda på 
sina bostadsorter runt om i landet. Systemet 
kallades indelningsverket. Det innebar att 
soldater och officerare hade en gård att bruka 
som sin lön. Sverige hade en armé av yrkes-
soldater. Varje sommar samlades regemen-
tena till övningar. Södermanlands regemente 
samlades på Heden i Malmköping. Då 
var ungefär tusen man församlade. Under 
1800-talets långa fredsperiod blev mötena 
mest ett slags semester från lantbruket, ett 
tillfälle att festa om. 

I Stockholm och andra storstäder, men också 
i Malmköping, blev militärernas supande ett 
socialt problem. Det var den enda fritids-
aktivitet som stod till buds.1877 bildades 
Föreningen Soldaternas vänner i Stockholm. 
Det var människor inom nykterhetsrörelsen 
och väckelserörelsen som ville erbjuda solda-
terna meningsfull sysselsättning under deras 
fritid. Idén spreds snabbt till regementsorter-
na i hela landet. För att stödja föreningarna 
bildades Förbundet Soldaternas vänner. 

1901 infördes ett nytt system med allmän 
värnplikt och regementena flyttades in till 
städer där det byggdes upp stora kasernom-
råden. När det stod klart att Södermanlands 
regemente skulle flytta till Strängnäs bör-
jade man genast planera för ett soldathem. 
Hemmet skulle ligga utanför regementet 
och erbjuda avkoppling från det militära, 
utan superi och festande. 1914 bildades en 

kommitté som skulle samla in pengar bland 
allmänheten och församlingarna. Dompros-
ten Otto Norberg, svärson till ordföranden i 
Förbundet Soldaternas vänner, var en av de 
drivande. Staden skänkte tomtmarken 1916. 

Redan under tiden i Malmköping fanns det 
en förening som arbetade för att erbjuda 
soldaterna fritidsaktiviteter. Föreningen  
Soldaternas vänner i Södermanland hade sina 
rötter i Svenska missionsförbundet. De båda 
föreningarna drev tillsammans soldathemmet 
i Strängnäs.

1924 invigdes soldathemmet. I huset fanns 
en kyrksal, men också läsrum, bibliotek och 
inte minst kafé. På 1920-talet kunde solda-
terna ännu ha matsäck med sig hemifrån. 
Den fick man inte äta inne på regementets 
område. På soldathemmet fanns ett antal 
skåp som soldaterna fick hyra för ett öre om 
dagen. Där kunde de förvara maten de tagit 
med hemifrån. 

I det nya soldathemmet som invigdes 1971 fanns  
ett litet andaktsrum. Konstnären Erik Sand gjorde  
ett krucifix till altaret. Krucifixet finns numera i 
Strängnäs domkyrka.  
Läs om det nya soldathemmet på andra sidan.
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Radioapparaten inköptes på 1920-talet. Då använ-
des hörlurar för att lyssna. Soldathemsförestånda-
ren Simon Åkersten övervakar två beväringar.  
Bilden är troligen från 1920-talet.

1924 invigdes det gamla soldathemmet. Huset ligger kvar vid Regementsgatan.  
På 1960-talet var det omodernt och opraktiskt. Det såldes till försvaret och pengarna 
användes till byggandet av det nya hemmet.

Soldathemmet

På soldathemmet kunde soldaterna koppla 
av från tjänstgöringen. De kunde dricka 
kaffe och umgås. De kunde skriva brev, läsa 
tidningar och lyssna på radio. Gudstjänst 
ordnades regelbundet. Soldathemmet erbjöd 
alternativ till att festa och supa.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .
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1971 invigdes det nya soldathemmet här  
vid skylten. Det gamla soldathemmet vid 
Regementsgatan hade tjänat ut. Huset hade 
blivit omodernt och opraktiskt. Ungdomarna 
hade andra intressen än på 1920-talet.

Huset var nytt och ändamålsenligt. Det 
var inrett med bekväma möbler. Där fanns 
samlingssal, musikrum och fotolaborato-
rium. Soldaterna kunde roa sig med pingis, 
biljard, ishockeyspel och flipperspel. Kaféet 
var mycket välbesökt. Där kunde man inte 
bara fika, där fanns också en stor, flott TV-
anläggning och på somrarna kunde man sitta 
ute. Kaféet blev så framgångsrikt att markan 
inne på regementsområdet fick slå igen, 
ingen ville gå dit på sin fritid.  

Några skåp för matförvaring behövdes inte 
längre. Däremot fanns 12 studierum. De  
soldater som ville hänga med i studierna 
under värnpliktstiden kunde låna dem för  
att få arbeta ostörda.

En soldat skulle helst vara kortklippt och att 
besöka frisör kostade pengar. Därför inreddes 
en frisörsalong i soldathemmet. Det var tänkt 
att värnpliktiga frisörer för en billig penning 
skulle klippa sina kamrater. Men påverkan 
från Beatles och andra popband var för stark. 
Inte ens översten trodde att frisersalongen 
skulle minska antalet långhåriga soldater. 

Soldathemsrörelsen vilade på kristna tankar. 
I det nya hemmet fanns ett andaktsrum. 

Det var dock lite si och så med att intressera 
soldaterna för det andliga. Men en kyrko-
adjunkt som kom en kväll i veckan med sitt 
dragspel drog fullt hus. Han avslutade alltid 
med aftonbön, berättar dåvarande sekretera-
ren i Soldathemsföreningen.
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På 1970-talet var beväringarna ofta långhåriga, till 
skillnad från tidigare årgångar. Men att gå till 
soldathemmet för att dricka kaffe och umgås med 
sina kamrater var lika populärt som förr.

Bekväma möbler, gardiner och tavlor skulle skapa en hemtrevlig miljö där beväringarna kunde koppla av från 
det strikta livet på regementet.

Soldathemmet 
t e x t e n  b ö r j a r  p å  a n d ra  s i d a n

Pingis var populärt.

…soldathemmet är så avskilt att 

soldaterna måste få en känsla av att här 

ha lämnat kasernområdet i både kroppslig 

och andlig bemärkelse. Till detta bidrar 

inte minst hobbyrummen, musikrummen, 

pingpongrum och biljardrum.

    Strengnäs Tidning rapporterade  
    från invigningen 1971.

 Om man börjar med musikrummen är 

dessa väl ombonade med redwoodträ 

i väggpanel, varma kontrasterande 

färger i de stoppade soffgrupperna 

i det ena rummet, medan det andra 

inretts med stolsgrupper från det gamla 

soldathemmet.

    Strengnäs Tidning gick husesyn  
    inför invigningen 1971. 

”

”

Soldathemmets verksamhet upphörde 2005 
då Södermanlands regemente lades ned.  
Huset såldes till Pingstförsamlingen i  
Strängnäs.
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Frikyrkor 4

För 150 år sen var Sverige en luthersk enhets-
stat. Kyrkan hade då i mer än 200 år varit en 
del av staten. Varje svensk var automatiskt 
medlem i församlingen i den socken eller 
stad där han eller hon bodde. Kyrkan skötte 
folkbokföringen, hade monopol på vigsel 
och förmedlade statlig information till folket 
från predikstolen varje söndag. En svensk 
medborgare måste gå i kyrkan regelbundet, 
ta nattvarden och svara på frågor om kyrkans 
lära vid husförhör. Prästerna svor en trohets-
ed till staten, precis som alla andra stats-
tjänstemän. Systemet fungerade så länge det 
gamla bondesamhället bestod. Läs om hur 
systemet med statskyrka började på skyltarna 
nr. 1-3.

Från mitten av 1800-talet förändrades sam-
hället snabbt. Människor flyttade från landet 
in till städer och tätorter och tappade många 
gånger kontakten med sina rötter och sökte 
sig till nya sammanhang. Läskunnighet och 
billiga tryckmetoder gjorde att alla slags 
skrifter spreds till allt större grupper. Bättre 
kommunikationer gjorde att folk med idéer 
om politik, samhälle och religion enkelt 
kunde resa runt och förkunna dem i hela 
landet. Människor började i stor utsträck-
ning läsa bibeln själva och kom underfund 
med att det inte stod någonting i bibeln om 
att staten och kyrkan skulle vara ett. De 
ansåg att det viktigaste var vad en människa 
trodde i sitt hjärta, inte att hon kunde rabbla 
lärosatser utantill. Dessa människor, de nya 
väckelse rörelsernas folk, uppfattades av 
många som ett hot mot samhället. Eftersom 
de valde att fira gudstjänst och gå till nattvar-

den utanför den etablerade kyrkan betrakta-
des de som lag brytare som måste straffas. Det 
var prästerna i de lutherska församlingarna 
som noterade vilka som varit till nattvarden,  
vilka barn som döpts och vilka som gift sig. 
Straffet för dem som inte följde reglerna 
kunde i värsta fall bli landsförvisning.

Frikyrkornas folk var aktiva politiskt och satt 
i riksdagen. För dem var demokrati och reli-
gionsfrihet viktiga frågor. I riksdagen kunde 
de påverka beslut och lagar. På slutet av 
1800-talet förändrades lagarna för att passa 
det nya samhället. 1873 blev det t. ex. möj-
ligt att gifta sig utanför kyrkan och att lämna 
kyrkan för att gå in i ett annat samfund. 
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

Frikyrkorna startade söndagsskolor tidigt som ett 
sätt att nå barn och unga. 1915 gick de här barnen 
i baptistförsamlingens söndagsskola i kapellet på 
Hospitalsgatan.
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På 1880-talet köpte missionsförsamlingen värds-
huset Villan. Huset blev kapell och kallades för 
Hvilan. Det låg då utanför staden. Idag är huset 
rivet. Skylt 35 berättar om Hvilan.

Att hitta sin kyrka, sitt andliga hem, 

sin ”familj” när man flyttar från en ort 

till en annan, är en grannlaga uppgift. 

Det erfor vi, min man och jag, inför 

flytten till Strängnäs… så det blev 

att vänta tills vi själva var på plats 

och kunde gå runt i befintliga kyrkor 

från Domkyrkan, Pingstkyrkan till 

Olivehällkyrkan.

På en rekognoseringspromenad i stan, 

stannade vi utanför Olivehällkyrkan, 

läste på affischen och bestämde oss för 

att gå dit kommande söndag.

Vi upplevde en öppen och kärleksfull 

atmosfär och när vi skulle lämna 

gudstjänsten, kom en ung dam och 

hälsade oss välkomna till kyrkkaffet. 

Det kändes värmande och gott i själen.

Vid kyrkkaffet satt vi tillsammans med 

andra församlingsmedlemmar och 

fick lite mera information om kyrkans 

arbete och inriktning. Vi upplevde 

att ”här vill vi stanna”. Ett kort tag 

efter denna upplevelse hälsades vi 

välkomna till vårt nya andliga hem i 

Strängnäs. Vi har aldrig ångrat vårt val 

av ”syskongemenskap” …

År 2001 flyttade Karin Hedman och hennes man till 
Strängnäs och valde att gå med i Olivehällkyrkan. 

”
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En skillnad mellan den svenska lutherska 
statskyrkan och frikyrkorna är synen på 
församlingen. Statskyrkan ansåg att alla 
människor som bodde i en stad eller socken 
hörde till församlingen. Frikyrkorna såg 
församlingen som en grupp människor som 
delade samma tro, oberoende av bostadsort. 
Frikyrkorna krävde inte speciella kyrkorum 
för att fira gudstjänst, vilket statskyrkan 
gjorde. Gud fanns där troende människor 
var församlade. En frikyrkoförsamling skulle 
styra sig själv, inte vara underställd en biskop 
eller staten. Församlingsmedlemmarna själva 
valde och avsatte sina ledare. Alla medlem-
mar, män och kvinnor, hade en röst vid val. 
Församlingsmedlemmarna betalade ingen 
kyrkoskatt utan lämnade frivilliga bidrag. 
Allt detta skapade gemenskap och samhörig-
het mellan församlingens medlemmar. En 
gemenskap som saknades i statskyrkan. 

Väckelserörelserna och frikyrkoförsamling-
arna leddes ofta av starka personer. De hade 
läst bibeln noggrant och ansåg att just de 
hittat sanningen om hur en församling på 
bibelns grund skulle se ut. Det var inte ovan-
ligt att konflikter mellan starka personer i 
samma församling ledde till att församlingen 
splittrades.  

Väckelserörelserna kom till Strängnäs i flera 
vågor på slutet av 1800-talet. På 1870-talet 
grundades missionsförsamlingen. Till en 
början träffades medlemmarna hemma hos 
varandra. På 1880-talet köpte församlingen 

ett eget hus, det f.d. värdshuset Villan. Det 
blev deras bönehus Hvilan. Läs om det på 
skylt nr. 35. 

Under större delen av 1900-talet hade  
missionsförsamlingen sitt hus på Eskilstuna-
vägen. Läs mera på skylt nr. 31. 1976 
invigdes Olivehällkyrkan här i det nya 
bostadsområdet Stadsskogen. 1993 flyttade 
baptistförsamlingen hit. Läs mera om  
baptisterna på skylt nr. 23. 

Frikyrkoförsamlingarna hade visat att det 
mycket väl gick att ha högtidlig gudstjänst, 
kyrkkaffe, söndagsskola, ungdomsverksam-
het och syföreningar i ett och samma hus. 
När statskyrkan på slutet av 1800-talet gick 
in för att skapa ett levande, aktivt försam-
lingsliv som lockade många människor fanns 
en förebild i frikyrkorna. De hade visat att 
människor ville ha gemenskap i vardagen, 
göra roliga saker tillsammans och tillsam-
mans försöka göra något för att lindra nöden 
i världen. Läs om statskyrkans församlingsliv 
på skyltarna 9 och 22.

Inte långt härifrån ligger domkyrkoför-
samlingens Mikaelsgården. Det är en för-
samlingsgård med kyrksal och utrymmen 
för olika slags verksamhet. Den och Olive-
hällkyrkan är byggda nästan samtidigt och 
påminner om varandra. Läs mera om  
Mikaelsgården på skyltarna 43 och 44.

Läs mera om frikyrkor på skyltarna 23, 31 
och 40.

Frikyrkor 4 - gud följer med folket
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När Olivehällkyrkan invigdes 1977 tog kyrkvärden 
Holger Aggeborn emot gästerna.

1910 köpte missionsförsamlingen en lokal av godtemplarna. Huset är rivet men skylt 31 står på Eskilstuna-
vägen, ungefär där det låg. 1913 eller 1914 fotograferades sångare och musikanter i lokalen.

…der fick vi tigga oss in i en 

kammare och kök och sitta på 

bockar och bräder. En och annan 

gaslampa på väggarna, två ljus hos 

predikanten. Men skulle man sjunga 

fick man låna det ena ljuset och ställa 

sig i grupp omkring.

När Missionsförsamlingen startade på 1870-talet 
brukade de låna en lokal av handelsmannen 
Andersson på Storgatan 21. Det var enkelt och trångt.

” Numera har Olivehällkyrkan också 

en heltidsanställd ungdomsledare…

Det är en lång rad grupper som finns 

i ungdomsarbetet: Barntimmarna…

Fritidsgrupperna…Modellbygge…

Nyingarna samlar 79åringar…

Scouterna skall vara 913 år…

Ungdomsträffar…Blåsarskola…

1979 besökte tidningen Dagen Olivehällkyrkan och 
kunde konstatera att där fanns en massa aktiviteter 
för barn och ungdomar.

”
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Distriktskyrka

Vid förra sekelskiftet hade församlingslivet 
förändrats. Söndagens högmässa hade tidi-
gare varit det enda tillfället då församlingen 
träffades. Men nu blev möten, syföreningar, 
körövningar, söndagsskolor, ungdomskretsar 
och andra verksamheter för människor i 
alla åldrar allt viktigare. Man ville nå många 
församlingsmedlemmar, framför allt dem 
som inte kom till söndagsgudstjänsten.  
Eftersom de gamla kyrkorna inte passade för 
dessa verksamheter började stadsförsamling-
arna bygga församlingshem. Samtidigt hade 
frikyrkorna visat att det visst gick att bygga 
hus där högtidlig gudstjänst och vardagliga 
aktiviteter samsades under samma tak.

Efter andra världskriget växte städerna och 
församlingarna blev allt större. Statliga 
regler gjorde det nästan omöjligt att dela en 
församling. Församlingarna löste problemet 
genom att bygga distriktskyrkor. Utan att 
förändra antalet församlingar eller kyrkoher-
detjänster kunde kyrkan anpassa sig till den 
nya befolkningsstrukturen på en ort. Detta 
passade dessutom bra ihop med stadspla-
neringens ideal vid den här tiden. Varje ny 
stadsdel skulle ha ett centrum där männ-
iskor kunde träffas, handla eller gå på bio 
och kondis. Och gå i kyrkan. Grannskapet, 
stadsdelen, skulle vara som en egen liten by. 
Distriktskyrkan ersatte den gamla socken-
kyrkan. 

Det låg många idéer bakom en distrikts-
kyrkobyggnad eller småkyrka, som den också 
kallades. Den skulle byggas där människorna 
bodde. Den skulle fungera både för försam-
lingens vardagsverksamhet och som guds-
tjänstlokal. Den skulle byggas så billigt som 
möjligt. Det byggdes t o m flyttbara kyrkor. 
Själva kyrkorummet skulle vara vackert och 
värdigt. Småkyrkorna blev en stor utmaning 
för arkitekterna. Flera stora arkitekter, t. ex. 
Sigurd Lewerentz och Peter Celsing ritade 
sådana. Anders Berglund, som ritade  
Mikaelsgården här vid skylten, var en av  
dem som antog utmaningen och byggde 
ihop kyrkan och församlingshemmet.  
Olivehällkyrkan inte långt härifrån är byggd 
efter samma idéer. Läs om den på skylt 42.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

I en distriktskyrka eller ett församlingshem finns 
utrymme för gudstjänst, kyrkkaffe, ungdomsgrupper 
och andra verksamheter.
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Frikyrkornas lokaler där man kunde fira gudstjänst och dricka kaffe i samma hus var en av förebilderna för 
församlingshem och distriktskyrkor. Här är baptistförsamlingen i Strängnäs med sin pastor J.P. Ohlsén.  
Fotot togs omkring år 1910.
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Mikaelsgården här vid skylten invigdes 1973, 
just på Mikaelidagen. Då hade församlingen 
planerat i flera år för att få en byggnad som 
skulle passa så många behov som möjligt. 
Mikaelsgården är en församlingsgård med 
en kyrksal. Salen invigdes inte till kyrka. Det 
var ett medvetet val. Domkyrkoförsamlingen 
ville ha ett kyrkorum där man kunde expe-
rimentera med olika möbleringar och verk-
samheter. Altare, predikstol, dopfunt och 
stolar gjordes därför flyttbara. Kommer det 
mycket folk kan man öppna dörrarna mot 
vestibulen och göra rummet större. De kyrk-
liga förrättningarna – t. ex. gudstjänster, dop 
och vigslar – skulle inte vara låsta av en fast 
inredning, som i den medeltida domkyrkan. 
I och med att salen inte är ett invigt kyrko-
rum kunde den också användas för världsliga 
evenemang som föreläsningar. Det fanns  
t o m filmprojektor. Församlingens tanke 
var att andra organisationer och föreningar 
skulle kunna använda salen. 

Kyrksalen ligger i mitten. Flyglarna, sido-
byggnaderna, planerades som flexibla utrym-
men för en mångskiftande verksamhet. Ett 
modernt, välutrustat kök var en självklarhet. 
Barn och ungdomar var en viktig målgrupp 

att nå. I församlingsgården inreddes den ena 
flygeln till ungdomsavdelning. Det skulle 
både finnas plats för barnverksamhet och 
en avdelning en trappa ner där tonåringar 
kunde känna sig bekväma och umgås på sina 
villkor. Den andra flygeln var ursprungligen 
tänkt för de äldre i området. Där fanns ett 
sällskapsrum med bekväma möbler och  
sammanträdesrum.

Distrikskyrka - församlingsgården

Lämpliga lokaler där barn och unga kan träffas har 
varit viktigt. 1934 fotograferades en stor grupp 
söndagsskolebarn utanför domkyrkan i Strängnäs.
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Ett schema som ska fyllas av verksamhet.

Konfirmander och andra unga får stort utrymme att uttrycka sig på sitt sätt. Det går inte alltid att göra det i en 
gammal domkyrka.

På 70talet uppskattade man det 

enkla, begränsade rummet, det som 

inte var belamrat av spår från tidigare 

generationer. Senare kom man att 

sakna en dimension, den som ger 

näring åt fantasin, åt mystiken och 

meditationen. För gudstjänsten 

saknades därmed viktiga 

uttrycksmedel och den blev lite ”torr” 

för att använda bildspråk.

När Mikaelsgården firade 25-årsjubileum 1998 
konstaterade dåvarande domprosten Danielsson att 
kyrksalen var präglad av sin byggtid och att idéerna 
kring gudstjänstens utformning ändrats sedan dess.

 

En trappa ner…finns en s.k. tonårslya, 

ett mysrum med röd matta, röd 

fondvägg och gröna möbler, utrustad 

med bl a öppen spis och pentry. I 

samma våning finns också en robust 

lokal med bl a pingisbord. 

Strengnäs tidning gick husesyn 1973 och tyckte att 
ungdomarna fått bra, ändamålsenliga lokaler.

”

”

Genom åren har verksamheten i församlings-
gården förändrats. Men eftersom huset från 
början planerades flexibelt har det inte varit 
ett problem. Församlingsgården är alltså ett 
bra exempel på efterkrigstidens distrikts-
kyrkor.

Idag har domkyrkoförsamlingen koncen-
trerat all sin barn- och ungdomsverksamhet 
hit till Mikaelsgården. De äldre har sin sam-
lingspunkt i Domherren, församlingsgården 
nedanför domkyrkan. Läs mera om det på 
skylt nr. 9.
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Församlingens vardagsrum 2

 1.  Religion och samhälle 1

 2. Religionskrig – i Sverige

 3.  Utbildning, kyrka och stat

 4. Rektorn eller biskopen?

 5.  Utbildning för flickor

 6.  Tjänstebostad och privat hem

 7.  Betalt i jord och varor

 8.  Djäknestall eller elevhem

 9.  Omsorg och välgörenhet

10.  Kyrkans gårdar 1

11.  Kyrkans gårdar 2

12.  Prästen och prästfamiljen

13.  Lektorsgatan

14.  Folkskolan 

15.  En revolutionär

16.  Boktryckeriet

17.  Boende blev inkomst

18.  Kyrkan och staten

19.  Kyrkan och staden

20. Medeltida omsorg

21. Förvaring av ofärdiga

22. Församlingens vardagsrum 1

23. Frikyrkor 1

24. Ett kristet samhälle

25. En ny lära

26. Den medeltida kyrkan 

27. Kloster och tiggarmunkar

28. Dominikanerklostret

29.  Kyrkan och utbildningen

30. Flickskolan

31.  Frikyrkor 2

32.  Frälsningsarmén 

33.  Kvinnan i kyrkan

34.  Kvinnliga präster

35.  Från utvärdshus till bönehus

36.  Guldgubbarna från Lunda

37.  Religion och samhälle 2

38.  I skuggan av domkyrkan

39.  Kyrkan i armén

40.  Frikyrkor 3

41.  Soldathemmet

42.  Frikyrkor 4

43.  Distriktskyrka

44.  Församlingens vardagsrum 2

45.  En stad och en domkyrka

46.  Sankt Eskils källa

47.  Jehovas vittnen

48.  Biskopsjord och 

  mentalsjukhus

49.  Vård på en vacker plats 

50.  Härnö alkoholisthem

51.  Sjukhuskyrkan 

52.  Socknens centrum 1

53.  Socknens centrum 2 

För 100 år sen såg det svenska samhället 
annorlunda ut än idag. Många människor 
saknade mat, kläder, husrum och sjukvård, 
de for illa av spritmissbruk. För kyrkans för-
samlingar blev det viktigt att göra en insats 
för att lindra nöden och alla församlingsmed-
lemmar skulle bidra. 

När domkyrkoförsamlingen i Strängnäs 1907 
invigt sitt församlingshem vid Hospitalsgatan 
fick den moderna, ändamålsenliga lokaler. 
Där kunde olika grupper samlas för att ge sitt 
bidrag till att avhjälpa samhällets orättvisor. 
Där sydde och stickade kvinnor till barnen 
på barnhemmet i Karesuando i Lappland. 
Barnen i församlingen uppfostrades till att 
hjälpa. Pojkgruppen tillverkade korgar och 
fiskeredskap eller band in böcker medan 
flickorna stickade och sydde. Barnens alster 
såldes på basarer och pengarna gick till nöd-
lidande människor hemma och ute i världen. 
Samtidigt skapades gemenskap mellan för-
samlingens medlemmar och församlingslivet 
blev levande och mångsidigt. Läs mera om 
församlingshemmet på skylt 22. 

I församlingshemmet ordnades det också 
programkvällar för unga människor. Det 
kunde handla om föreläsningar, diskussions-
kvällar, sång och musik. Att dricka kaffe till-
sammans var självklart, liksom att kvällarna 
avslutades med en enkel andakt. För 100 år 
sen bodde människor i Sveriges städer trångt. 
Nästan inga ungdomar hade möjlighet att 

träffa sina vänner hemma och få hade råd att 
träffas på kafé. Då var det ett alternativ att gå 
på kyrkans programkvällar.

Idag ser ”nödhjälpen” annorlunda ut än för 
100 år sen. Det kan handla om att lyssna 
på en vilsen tonåring, att besöka en ensam 
åldring eller att ge en ung förälder möj-
ligheten att umgås med sitt barn utan att 
behöva tänka på disk och dammsugning. På 
Mikaelsgården har verksamheten förändrats 
beroende på hur behoven i samhället växlat. 
Det har varit syföreningar, tjejfrukostar, 
barntimmar, babysjung, konfirmandunder-
visning mm.

Läs mera om kyrka och omsorg under olika 
tider på skyltarna 9 och 20-22.

När församlingshemmet vid Hospitalsgatan stod klart 
1907 fick domkyrkoförsamlingen en lokal där ungdo-
mar kunde samlas. 1909 togs fotot av flickorna som 
syr, stickar eller flätar korgar. Det mesta såldes på 
basarer. Pengarna användes för att hjälpa nödlidande.

St
rä

n
g

n
äs

 k
om

m
un

s 
b

ild
ar

ki
vReligion

och
samhällete

m
a

En stund tillsammans med sitt barn utan att behöva 
tänka på jobbet eller hushållsarbetet är en bristvara 
för många föräldrar idag.

Barn och föräldrar har ett socialt 

behov och ett sångbehov. Man kan 

se på barn som är hemma att de mår 

bra av att umgås med andra och även 

umgås över generationsgränserna. 

Man behöver inte diska utan kan ägna 

sig helt åt sitt barn medan man är här. 

Barnet får totalt fokus. Hemma är det 

så mycket annat som behöver göras. 

Det är skönt och avslappnat här.

Ur intervju med Anders som vintern 2009 brukade 
komma till Mikaelsgården och sjunga med sin lilla 
dotter.

Det är mötet med barnen och de 

vuxna som är roligt. Detta att få 

vandra en bit på vägen tillsammans. 

Dela det som är roligt och sorgligt. 

Att få dela med sig.

En av församlingsmedarbetarna förklarade vintern 
2009 vad som var så givande med barnverksamheten 
på Mikaelsgården.

”

”
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49.  Vård på en vacker plats 

50.  Härnö alkoholisthem

51.  Sjukhuskyrkan 

52.  Socknens centrum 1

53.  Socknens centrum 2 
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När den romersk-katolska kyrkan för tusen 
år sen skickade missionärer till bl. a. Sve-
rige gällde det att grunda biskopskyrkor på 
strategiska platser. Ur kyrkans synvinkel låg 
Strängnäs utmärkt till. Det var lätt att ta sig 
hit, antingen med båt längs Mälaren eller 
längs den gamla landsvägen upp genom 
landet. Där vägar korsas samlas människor 
gärna, för att köpa och sälja varor, besluta 
om gemensamma angelägenheter eller dyrka 
sina gudar. Det var nog ingen tillfällighet att 
biskop Eskil kom just hit. 

I Strängnäs, liksom på många, många platser 
i Sverige, är kyrkan den dominerande bygg-
naden. Vi upplever kyrkobyggnaden som ett 
alldeles självklart inslag i vårt kulturlandskap. 
Men om missionärerna för tusen år sen hade 
kommit från en annan religion än kristendo-
men hade våra landmärken sett annorlunda 
ut. Då hade det kanske legat en moské med 
minareter på Domberget. 

Kyrkan är inte bara ett synligt inslag i land-
skapet. Också vårt mentala landskap i Sverige 
är präglat av kristna värderingar. Vår alma-
nacka bygger ännu idag på kyrkoåret, som 
följer de viktigaste händelserna i Jesu liv. Våra 
långhelger vid jul och påsk firas till minne av 
hans födelse och uppståndelse.

Att kristendomen så starkt genomsyrar det 
svenska samhället beror på att kyrkan och 
statsmakten i tusen år samverkade och drog 
nytta av varandra.

När biskop Eskil ville sprida sin nya lära be-
hövde han stöd av kungen Inge. Samarbetet 
mellan kyrkan och kungen fortsatte under 
hela medeltiden. Kyrkans folk, i synnerhet 
biskoparna, var lärda män som kunde läsa 
och skriva latin. Många av dem hade studerat 
utomlands, inte bara kyrkliga ämnen, utan 
också t. ex. juridik, lagkunskap. Detta var 
kunskaper som kungen och staten hade nytta 
av. Det blev tradition att flera av Sveriges 
biskopar satt med i kungens råd, som på 
medeltiden var ett slags regering för landet. 
Strängnäsbiskopen hade en särskild roll i 
rådet. Han var kansler och hade hand om 
landets viktigaste handlingar.

Som motprestation fick kyrkan inte bara 
kungens beskydd utan också jord. För att 
kunna existera i landet behövde kyrkans folk 
jord att bruka. Präster skulle ha en prästgård 
att leva av. I kloster och domkyrkor arbetade 
många människor. Också de skulle leva av 
det jorden gav. Kungar och adelsmän, men 
också vanliga människor, skänkte gåvor och 
jord till kyrkans olika organisationer. Kyrkan 
lovade nämligen alla givare att deras tid i 
skärselden skulle förkortas. I skärselden brän-
des alla en människas synder bort innan hon 
kom till Gud.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

Vår almanacka bygger på kyrkoåret. Kyrkoåret följer 
de viktigaste händelserna i Jesu liv. Under medelti-
den tillkom fler och fler helgon som fick sina egna 
högtidsdagar. Denna almanacka är från 1400-talet 
över månaden juli. Vi firar ännu Jakob den 25 juli, 
Botvid den 28, Olof den 29 och Helena den 31. De 
finns avbildade mitt på bilden. Botvid med sin 
symbol, en fisk.

Kyrkans folk var läs- och skrivkunniga. I domkyrkor 
och kloster fanns boksamlingar. Präster och 
biskopar blev nyttiga medhjälpare åt kungar men 
kunde även hjälpa vanliga människor att skriva 
testamenten och brev.

Sundby på andra sidan Mälaren var en stor gård. 
Den hade sedan medeltiden varit en del av Sträng-
näsbiskopens lön. 1910 fick präster och biskopar 
hela sin lön i pengar. Sundby övergick till staten och 
blev hospital, mentalsjukhus.
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När Gustav Vasa i början av 1500-talet lät 
sig väljas till kung, här utanför domkyrkan 
i Strängnäs, fick landet en regent som inte 
ville ha konkurrens av kyrkan, adeln eller 
någon annan. Här träffade han radikala 
präster som ville bryta den katolska kyrkans 
makt över människornas sinnen. Lauren-
tius Andrae var en av de högsta prästerna i 
domkyrkan. Hans kollega Olaus Petri hade 
studerat i Wittenberg i Tyskland och direkt 
av Martin Luther lärt sig att goda gärningar,  
som gåvor till kyrkan, inte är till någon 
nytta. En människa måste ha en levande, 
personlig tro på att Gud kommer att frälsa 
henne. De radikala prästerna och den nya 
kungen såg fördelar i ett samarbete. Genom 
att kungen skyddade den nya, lutherska 
läran kunde prästerna bryta med Rom. Som 
motprestation erkände prästerna kungen, 
eller staten, som kyrkans högsta ledare.

Under 1600- och 1700-talet blev Sverige 
mer eller mindre en luthersk-fundamentalis-
tisk stat. Genom olika lagar och förordningar 
gjorde staten det omöjligt för andra läror än 
den lutherska att finnas i landet. Prästerna 
kontrollerade vid husförhör att alla männ-
iskor kunde den rätta läran. Kyrkoplikt 
infördes. Det innebar att alla måste gå regel-
bundet i kyrkan. Gifta sig kunde man bara 
göra i kyrkan. Nattvarden, den heliga målti-
den som ger gemenskap med Jesus och alla 

andra kristna, blev en handling som visade 
att en person var en lojal samhällsmedlem 
och ett krav för att få statliga tjänster. Prästen 
noterade vilka som tagit nattvarden.

Eftersom kyrkan fanns överallt i landet 
kunde den ta hand om en del av den statliga 
administrationen. Folkbokföringen sköttes 
av kyrkan. Staten behövde veta hur många 
människor som bodde i landet för att kunna 
ta ut skatt och skriva ut soldater. Eftersom 
alla ändå måste gå i kyrkan blev gudstjänsten 
en kanal att nå alla människor med statlig 
information. Från predikstolen lästes det 
upp viktiga förkunnelser om krig och fred, 
men också kungörelser om fruktimport eller 
brandförsäkring. 

På 1800-talet förändrades samhället på 
många sätt. Människor flyttade till nya in-
dustriarbeten i städer och tätorter. Tåg och 
ångbåtar förenklade resandet. Billigt papper 
och billiga tryckmetoder gjorde det möjligt 
att sprida nya idéer snabbt. Människor som 
inte var lutherskt kristna flyttade till Sverige. 
Kravet på att alla måste vara lutherska blev 
absurt. 1863 avskaffades nattvardstvånget. 
1873 blev det möjligt att gifta sig utanför 
den lutherska kyrkan. Under 1900-talet av-
skaffades fler och fler av kopplingarna mellan 
staten och kyrkan. År 2000 kapades de sista, 
officiella banden.

En stad och en domkyrka

Nattvarden är en helig handling som symboliserar 
församlingens gemenskap med Jesus och alla andra 
kristna. När Sverige på slutet av 1500-talet blev en 
luthersk enhetsstat blev nattvarden också ett sätt 
att markera att en person var en lojal samhällsmed-
lem. Prästerna noterade i kyrkoböckerna alla som 
gått till nattvarden. Ville man gifta sig, bli lärare 
eller statstjänsteman måste man visa upp ett intyg 
om att man gått till nattvarden. Nattvardstvånget 
avskaffades 1863.
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Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 1523. 
Tillsammans med de radikala prästerna Laurentius 
Andrae och Olaus Petri lade han grunden till den 
svenska statskyrkan, en kyrka där kungen var  
kyrkans högsta ledare och riksdagen ytterst kunde 
bestämma om kyrkans lära.

I Strängnäs domkyrka verkade på 1500-talet de 
radikala prästerna Laurentius Andrae och Olaus 
Petri. De ville bryta loss Sverige ur den romersk-
katolska kyrkan. Kung Gustav Vasa stödde dem  
mot att staten fick överta kyrkans ”överflödiga” 
egendom. Vad som var överflödigt bestämde  
kungen. Skulpturen av reformatorerna är gjord  
av konstnären Erik Sand och finns i Strängnäs 
domkyrka.
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Genom dopet blir en människa medlem av 
den kristna kyrkan. Innan det fanns kyrkor 
döptes människor ute i det fria, i källor bl. a. 
Enligt traditionen var det just i källan här vid 
skylten som biskopen Eskil döpte sörmlän-
ningar för ungefär tusen år sen.

Eskil var utsänd för att missionera i Sverige. 
Han kom hit från England. För att kunna 
missionera här måste han söka stöd hos 
kungen Inge den äldre. Men Inge var inte 
den starka kung Eskil trodde. Han avsattes 
av sin svåger Blot-Sven, som var hedning.  
Då gick det illa för Eskil. Han dödades i 
Strängnäs. Folk kastade sten på honom tills 
han dog. Kanske var det så att Strängnäs-
borna upplevde Eskils kristna lära som ett 
hot mot den tillvaro och det samhälle de var 
vana vid. Ungefär som idag då ett moské-
bygge väcker många motstridiga känslor. 

Men kristendomen segrade och Strängnäs 
blev huvudort för stiftet och här byggdes 
domkyrkan. För ett nytt stift var det viktigt 
att ha ett eller flera helgon med anknytning 
till den egna trakten. Helgonen var män och 
kvinnor som levat så att de kunde vara före-
bilder för alla andra människor. Sankt Eskil 
och Sankt Botvid blev Strängnäs stifts egna 
helgon. De hade sina speciella helgdagar då 
alla kyrkor i stiftet hyllade dem. Eskils dag 
var den 11 juni och Botvids den 28 juli. 

Det berättas många historier om Sankt Eskils 
källa. Det sägs att när hans döda kropp bars 
för att begravas i Tuna, nuvarande Eskilstuna, 
vilade bärarna här vid källan. Då började 
den brusa och strömma, vilket människorna 

Sankt Eskils källa

såg som ett tecken från Gud. Det var något 
särskilt med Eskil.

Källan blev en plats att besöka, att vallfärda 
till. Under hela medeltiden kom människor 
hit för att offra i källan och be till Sankt  
Eskil. Eftersom Eskil verkat här i trakten 
trodde människorna att han hade en speciell 
förståelse för människorna här.

Ännu på 1500-talet, efter det att Sverige 
blivit lutherskt, vallfärdade människor hit,  
t o m från utlandet. 1568 kom den engelske 
katoliken William Molteck till källan för 
att hedra sin landsman. Han förrättade en 
katolsk andakt på platsen. Detta väckte ärke-
biskopen Laurentius Petris stora vrede. Att  
be till helgon, vallfärda till källor och offra 
där var ”vidskeppeligit afguderie”! Sådana 
ceremonier var inte till någon nytta.

Vår helge biskop och martyr 

av alla krafter prisa vi 

Båd’ dag och natt på böjda knän 

i böner biskop Eskil låg. 

Han bad för Nordens hednafolk. 

För deras frälsning brann hans håg.

Att överge avgudatron 

han Södermanlands söner lärt, 

och genom Jesu Kristi nåd 

han dopets gåva dem beskärt.

Biskop Brynolf av Skara var känd som för fattare. Han 
skrev på 1200-talet ett officium, en hyllningssång, till 
Sankt Eskils ära. Det var biskop Isar i Strängnäs som 
beställde verket. Officiet sjöngs i alla stiftets kyrkor 
på Eskils dödsdag den 11 juni. Stroferna ovan ingår i 
officiet.

                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

”

Sankt Eskil avbildas som biskop. En biskop hade 
mitra på huvudet och en stav i sin högra hand. I 
Eskils vänstra hand ligger några av de stenar som 
han stenades till döds med i Strängnäs. Målningen 
finns i Överselö kyrka.

I almanackan markerades kyrkans festdagar. Sankt 
Eskils dag är den 11 juni. Den dagen har fått en bild 
av biskopen. Illustrationen och almanackan finns i 
en lagbok från 1400-talet.
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Sankt Eskil är inte den enda som kommit 
med en ny och omstörtande lära till Sträng-
näs eller Sverige. 1520 kom Olaus Petri hem 
till Strängnäs från en spännande studietid 
i Wittenberg i Tyskland. Han hade under 
några år varit elev till professorn i bibeltolk-
ning, Martin Luther. Luther förkunnade 
att varken påven, helgon eller vallfärder till 
platser som Sankt Eskils källa hade någon 
betydelse. Det enda som kunde hjälpa en 
människa var hennes egen tro på Gud. 

För många människor innebar den nya 
läran att de blev av med den enda trygghet 
de haft när de varit sjuka eller oroat sig för 
vad som skulle hända efter döden. Att ge en 
gåva till kyrkan, tända ett ljus där eller be till 
Sankt Eskil var i många fall den enda trösten 
i ängslan för sjukdomar och döden. Hur 
skulle det gå nu? Vem skulle hjälpa dem?

Det fanns en ekonomisk sida också. En ort 
där det fanns en helgongrav, en källa eller 
någon annan ”helig” plats drog till sig  
besökare. Precis som dagens turister behövde 
besökarna äta, bo och kanske köpa en  
souvenir som visade att de varit på platsen. 
Ungefär som idag då det ordnas vallfärds-
resor t. ex. till Santiago Compostella.  
Kyrkor, kloster och affärsmän såg sina 
inkomster försvinna på grund av den nya 
läran. Muslimer som idag besöker Mecka tar 
med sig presenter hem till alla som inte kun-
de följa med. Religion och affärsverksamhet 
har nytta av varandra.

Olaus Petris idéer ogillades av många och 
han fick faktiskt lämna Sverige under en 
period. Han förstod, precis som Sankt Eskil, 
att utan stöd från en stark politiker skulle 
det inte gå att införa en ny lära. Tillsammans 
med sin kollega Laurentius Andrae sökte han 
stöd hos den nya kungen, Gustav Vasa.  
Herrarna gjorde en överenskommelse. 
Kungen skulle skydda den nya läran mot 
att han fick bli kyrkans överhuvud i Sverige. 
I Sverige skulle alla tillhöra den lutherska 
statskyrkan.

Systemet med statskyrka som dessa tre  
herrar lade grunden till i Strängnäs varade 
till 1800-talet. Då hade samhället förändrats. 
Människor läste i högre grad bibeln själva 
och kunde tolka den annorlunda än vad 
statskyrkan gjorde. 1859 rapporterade dom-
prosten i Strängnäs att det fanns människor i 
staden som inte höll sig till de goda kyrkliga 
seder och bruk som ”alltid” varit rådande. 
Det var de nya väckelserörelsernas folk. De 
ville bryta sig loss från statskyrkan och bilda 
egna församlingar som styrde sig själva. 
Sankt Eskil hade förmodligen känt igen 
situationen.

Sankt Eskils källa

Religion
och
samhällete

m
a Olaus Petri står i predikstolen och förkunnar medan 

Laurentius Andrae lyssnar. De två radikala Sträng-
näsprästerna insåg att de måste ställa kyrkan under 
svenska kungens beskydd för att kunna införa den 
nya, lutherska läran.

Under medeltiden var kyrkans ceremonier, utförda på 
rätt sätt av vigda präster, många gånger den enda 
boten för sjukdomar och den enda trösten inför 
döden. Nattvarden var ett av sakramenten, de heliga 
handlingarna.



te
m

a Religion
och
samhälle

”Historien i  Sörmland”  f inns  på många platser  i  länet .  Al la  sk yltar  f inns  at t  se  på    w w w . s o r m l a n d s m u s e u m . s e
En del av Region Sörmland

 1.  Religion och samhälle 1

 2. Religionskrig – i Sverige

 3.  Utbildning, kyrka och stat

 4. Rektorn eller biskopen?

 5.  Utbildning för flickor

 6.  Tjänstebostad och privat hem

 7.  Betalt i jord och varor

 8.  Djäknestall eller elevhem

 9.  Omsorg och välgörenhet

10.  Kyrkans gårdar 1

11.  Kyrkans gårdar 2

12.  Prästen och prästfamiljen

13.  Lektorsgatan

14.  Folkskolan 

15.  En revolutionär

16.  Boktryckeriet

17.  Boende blev inkomst

18.  Kyrkan och staten

19.  Kyrkan och staden

20. Medeltida omsorg

21. Förvaring av ofärdiga

22. Församlingens vardagsrum 1

23. Frikyrkor 1

24. Ett kristet samhälle

25. En ny lära

26. Den medeltida kyrkan 

27. Kloster och tiggarmunkar

28. Dominikanerklostret

29.  Kyrkan och utbildningen

30. Flickskolan

31.  Frikyrkor 2

32.  Frälsningsarmén 

33.  Kvinnan i kyrkan

34.  Kvinnliga präster

35.  Från utvärdshus till bönehus

36.  Guldgubbarna från Lunda

37.  Religion och samhälle 2

38.  I skuggan av domkyrkan

39.  Kyrkan i armén

40.  Frikyrkor 3

41.  Soldathemmet

42.  Frikyrkor 4

43.  Distriktskyrka

44.  Församlingens vardagsrum 2

45.  En stad och en domkyrka

46.  Sankt Eskils källa

47.  Jehovas vittnen

48.  Biskopsjord och 

  mentalsjukhus

49.  Vård på en vacker plats 

50.  Härnö alkoholisthem

51.  Sjukhuskyrkan 

52.  Socknens centrum 1

53.  Socknens centrum 2 

Jehovas vittnen är en missionerande rörelse. 
Medlemmarna kommer och knackar på 
hemma hos folk i Sverige och i andra länder. 
De berättar att vi just nu lever i de sista 
dagarna före världens undergång. Då slutet 
kommer ska alla onda människor dö och 
de goda kommer att leva vidare i ett paradis 
på jorden. Rörelsen ser som sitt uppdrag att 
rädda så många som möjligt till detta para-
dis. 

Rörelsen har sitt ursprung i Pennsylvania i 
USA. På 1870-talet började en grupp män 
själva läsa bibeln, tolka den och forska om 
den. De ansåg att mycket av det som kyrkan 
lär ut inte hade något stöd i bibeln. 1931 
antog rörelsen namnet Jehovas vittnen.

Vittnena ser sig själva som den enda sanna 
kyrkan. De tror på Gud, men räknar inte  
Jesus som hans son. Att ha flera gudar anser 
de vara avgudadyrkan. Därför kan de inte 
heller acceptera att Gud samtidigt kan var 
fadern, sonen och den helige ande, det som 
kallas treenighetsläran. För alla kristna sam-
fund är treenighetsläran ett absolut grund-
element, liksom att Jesus är Guds son. I och 
med att Jehovas vittnen inte godkänner dessa 
läror utesluter de kristna kyrkorna dem från 
sin gemenskap.

En medlem i Jehovas vittnen ska vara en god 
samhällsmedborgare, betala skatt och följa 

Jehovas vittnen

landets lagar, så länge dessa inte bryter mot 
bibeln. I Sverige var vittnena enligt lag  
befriade från militärtjänst. Vittnen deltar 
inte politisk verksamhet. De röstar aldrig  
i kommunal-, landstings- eller riksdagsval. 
I Nazityskland förföljdes vittnena. Många 
spärrades in i koncentrationsläger där tusen-
tals av dem dog.

Rörelsen styrs från USA. Där skapas mötes-
program som är de samma vid alla områ-
dessammankomster i hela världen. Här i 
Mälardalen arrangeras mötena i Strängnäs i 
den stora hallen vid skylten. Mötena pågår i 
några veckor varje sommar. För kommunen 
innebär det att stadens invånarantal mer än 
fördubblas under perioden. Butiker, hotell 
och restauranger får ökade inkomster. Det 
händer också att privata familjer, som reser 
bort på semester, hyr ut sina bostäder till 
vittnena. Precis som för vallfartsorter som 
Mecka i Saudiarabien, Lourdes i Frank-
rike eller Santiago Compostella i Spanien, 
innebär religionen ekonomisk förtjänst för 
Strängnäs. 

Att missionera är viktigt för vittnena. Medlem-
marna går hem till folk och säljer även skrifter på 
gator och torg. På 1960-talet sålde Nils Thyrén 
tidskriften Vakttornet i Strängnäs. 1992 köpte Jehovas vittnen Mälarforum för sina sammankomster. Numera hyr vittnena hallen.

Som ett lämmeltåg ringlar bilkön över 

Tosteröbron. Lika många ansluter 

från Enköpingshållet. Festklädda och 

med kylväska i handen har de alla 

samma mål – Sammankomsthallen i 

Strängnäs, sommarens höjdpunkt för 

Jehovas vittnen. 

          Citat ur Eskilstunakuriren.
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För ca tusen år sen kom kristna missionärer 
till Sverige. I den tidens Sverige måste alla 
människor leva av det jorden gav. För att 
präster, munkar och andra ämbetsmän i kyr-
kan skulle kunna försörja sig måste kyrkan 
skaffa jord. 

Under medeltiden fick kyrkan mycket jord. 
Kyrkan tog betalt för sina tjänster, som dop, 
begravningar och vigslar. Kyrkan förkunnade 
att efter döden hamnade alla människor först 
i skärselden, reningselden, där alla synder 
brändes bort innan människan kom till Gud. 
Om en människa skänkte en gåva till kyrkan 
förkortades tiden i elden. Kyrkan tog hand 
om gamla och orkeslösa i kloster och andra 
inrättningar. Personen själv eller släktingarna 
skänkte en gåva som betalning. En kvinna 

Biskopsjord och mentalsjukhus

Biskop Udo Ullman var den sista som hade lön in 
natura, dvs. i mat och andra varor. När hans dotter 
Maria gifte sig i Strängnäs i juni 1909 kom säkert 
en del av maten som serverades från Sundby.

Religion
och
samhälle

Sundby var en av de lantgårdar som sedan medel-
tiden ingått i biskopens lön. 1911 bestämdes det att 
ett av de statliga hospitalen skulle byggas där. Idag 
är det ett växande bostadsområde.

” Först och främst ger och 

testamenterar jag till Vårfruberga 

kloster, där jag väljer min 

gravplats, två öresland i byn Solö 

i Gammalklosters socken med hus 

och alla tillägor; till klosterfolket 

därstädes en halv läst spannmål och 

en tunna smör; … till herr biskopens 

i Strängnäs bord ett halvt markland 

jord i Vrå i Vagnhärads socken; till 

Vansö kyrka ett halvt öresland jord 

i byn Gredby i Härads socken…till 

predikarebröderna i Strängnäs en  

oxe eller två mark penningar…

År 1359 skrev Märta i Sanda på Tosterön sitt 
testamente. Hon skänkte jord och andra gåvor till 
kyrkan.

som ville bli nunna skänkte sin hemgift till 
klostret. Väldigt många av dessa gåvor bestod 
av egendomar, alltså jord. Bondgårdar och 
stadsgårdar, kvarnar, sågar och rätt till fiske 
vid floder och kuster kom i kyrkans ägo. Än 
idag är kyrkan en av Sveriges största jordägare.

Egendomarna användes som lön för präster 
och andra ämbetsmän. Varje sockenpräst 
hade en prästgård som han skulle bruka. Det 
kallades för att ha lön in natura, dvs. i jord 
och varor. Först 1910 avskaffades systemet 
och prästerna fick betalt i pengar. En biskop 
hade hög lön. Det innebär att han hade flera, 
stora gårdar. Han kunde bruka dem själv 
eller arrendera ut dem och få betalt antingen 
i pengar eller varor eller i en mix av båda.

Biskopen i Strängnäs hade många gårdar i 
trakten. Sundby var en av dem. Dessutom 
hade han prebenden i bl.a. Vansö, Åker 
och Härad. Prebende betydde att han fick 
inkomsten från prästgården, men han bodde 
inte där. Han anställde en präst som skötte 
tjänsten i församlingen.

1910 fick Strängnäsbiskopen precis som alla 
andra präster kontant lön. Samtidigt utredde 
staten hur mentalvården skulle omorgani-
seras i landet. Vården skulle koncentreras  
till några stora anläggningar. Eftersom  
kyrkan och staten var ett kunde staten över-
ta Sundby 1911 och lägga ett av mental-
sjukhusen där.                     
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .
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I början av 1900-talet utredde den statliga 
Medicinalstyrelsen hur mentalvården skulle 
utvecklas, utan att bli för dyr. Vården skulle 
specialiseras och professionaliseras. Runt om 
i Sverige skulle stora mentalsjukhus, hospital, 
byggas där patienterna skulle behandlas efter 
nya, moderna principer. Utredarna föreslog 
att Sundby gamla biskopsgård skulle bli 
hospital för Mellansverige. 1911 klubbade 
riksdagen beslutet.

Det var mycket som talade för att just 
Sundby var en lämplig plats. Den låg bra 
till för transporter, till lands och till sjöss. 
Det skulle inte bli svårt eller dyrt att frakta 
byggnadsmaterial till platsen. Det fanns 
dessutom utrymme för många, stora hus på 
området utan att man behövde bygga igen 
åkermarken. Sjukhuset skulle nämligen driva 
lantbruket vidare. Det skulle ge patienterna 
en meningsfull sysselsättning och anstalten 
skulle kunna odla sin egen mat, bli självför-
sörjande. Sist men inte minst, platsen var 
oerhört vacker. På den här tiden var man 
övertygad om att en vacker miljö var bra för 
patienterna.

År 1912 började byggnadsarbetet. Byggna-
derna ritades av Gustaf Wickman. När han 
dog efterträddes han som arkitekt av Carl 
Westman.

I januari 1922 kom de första patienterna. 
Totalt fanns det plats för 800 patienter, lika 
många män som kvinnor. Patienterna kom 
från Södermanlands, Västmanlands, Stock-
holms och Örebro län. Men behovet växte. 
Trots utbyggnader var anstalten trångbodd. 
1955 var 1324 patienter inskrivna.

Sjukhuset avvecklades 1988. Då hade nya 
mediciner och en annan syn på vården gjort 
Sundby omodernt. De psykiskt sjuka skulle 
inte längre isoleras på stora anstalter utan 
integreras i samhället.

Läs mera om Sundby på skyltarna 49-51

Biskopsjord och mentalsjukhus

Cirka 1920 gick de här tegelbärarna till fotografen. 
De var med och byggde Sundby hospital.
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På Sundby drevs lantbruket av personal och patien-
ter. Sjukhuset fick flera gånger medalj på lantbruks-
utställningar för sina fina djur. 1972 lades lantbru-
ket ned och djuren auktionerades ut.

När Sundby var nytt betonade vårdideologin miljöns betydelse för patienterna. De skulle vistas i vackra hus 
omgivna av lummig grönska och blomsterplanteringar. Någon gång på 1920-talet fotograferades vårdare och 
patienter på en veranda.

Jag erinrar mig, när Sundby nya 

sinnessjukhus vid Strängnäs skulle 

tas i bruk, hur planen framför 

stationen var svart av folk, som skulle 

se på dårarna, när första transporten 

av sjuka anlände. Dessa reagerade 

alltefter sitt psyke – somliga 

spelade apa för publiken, andra 

dolde ansiktet och sin skam djupt 

nedhukade.

Den 21 januari 1922 anlände de första patienterna, 
21 män och 17 kvinnor, till Strängnäs och det nya 
hospitalet på Sundby. En åskådare berättar.

Med läget intill sjön, med den 

utomordentligt vackra utsikten 

över staden, med de skogsklädda 

höjderna som fond för flertalet 

av byggnaderna och med en av 

naturen färdigställd park av stora 

ekar och andra lummiga träd, har 

den valda platsen betydliga estetiska 

företräden. 

Ur riksdagsbeslutet 1911 att bygga Sundby.
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Kyrkan var sedan medeltiden en av de största 
jordägarna i Sverige. Tacksamma människor 
hade skänkt gårdar till kyrkan. Kyrkans äm-
betsmän, präster biskopar m fl, fick som lön 
att bruka gårdarna. En sådan gård var Sund-
by som brukades av biskopen i Strängnäs. 
Att leva på det gården gav kallades för att ha 
lön in natura. 1910 förändrades lönesystemet 
och kyrkans tjänstemän fick kontant lön. 

År 1911 beslutade riksdagen att Sundby 
skulle bli mentalsjukhus, hospital. 1912 bör-
jade man bygga och1922 invigdes Sundby 
hospital. Det kunde ta emot 800 patienter. 
Personalen uppgick till ca 200 personer. 

Anstalten fungerade som ett eget litet sam-
hälle. Platsen var vald med omsorg. Den 
låg avskilt, men ändå nära Strängnäs. Det 
fanns gott om utrymme för olika byggnader. 
Framför allt fanns det möjlighet att aktivera 
patienterna. Att vara tillsammans med andra 
och arbeta ansågs vara nyttigt och påskynda 
patienternas tillfrisknande. Sjukhuset drev 
lantbruket vidare och det var tänkt att anstal-
ten så långt som möjligt skulle odla den mat 
man behövde. 

På 1920-talet bodde ännu de flesta svensk-
arna på landet och var vana med lantbruks-
arbete, djurskötsel och hantverk. På Sundby 
fick patienterna arbeta med sådant som de 
kände till och var trygga med. I ladugården 
fanns kor, hästar, grisar och får. På åkrarna 
odlades spannmål och foder till djuren. Det 
fanns en stor trädgård. Där odlades frukt, 
grönsaker och blommor för det lilla samhäl-
lets behov. Patienterna fick sköta så mycket 
som möjligt av lantbruket. Med det uppnåd-
des två syften: patienterna var sysselsatta och 

Vård på en vacker plats

Patienterna på Sundby kunde arbeta i många olika 
verkstäder. 1985 fotograferades den här ljussta-
ken. Den var smidd i metallverkstaden.

kostnaderna hölls nere. I olika verkstäder fick 
patienterna syssla med snickeri och metall-
arbeten. De kunde ägna sig åt hantverk som 
vävning och sömnad. 

För att patienter och personal skulle kunna 
följa kyrkoårets gång och regelbundet gå till 
nattvarden byggdes en liten sjukhuskyrka. 
Många av patienterna blev kvar på Sundby 
hela livet, dog här och begravdes på anstal-
tens begravningsplats. Läs mera om sjukhus-
kyrkan på skylt 51.

Efter andra världskriget byggdes en flykting-
förläggning på Sundby. Flyktingar bodde här 
även på 1980-talet.

Sundby sjukhus lades ned 1988. Nya medici-
ner gjorde att patienterna kunde vårdas ute i 
samhället. De stora mentalsjukhusen upplev-
des som omänskliga vårdfabriker.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .
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Givetvis hade Sundby ett eget apotek. Syster Hildur Lindell var apotekssköterska. Hon blev så småningom 
föreståndarinna på Kvinns. Bilden är förmodligen från 1920-talet.
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Läs mera om Sundby på skyltarna 48, 50, 51.
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Trädgården på Sundby var enorm. 1972 
fanns det 89 500 m2 klippta gräsytor och  
12 000 m2 naturpark som slogs med lie. På 
378 000 m2 röjde man buskar och räfsade 
löv. Det fanns 83 fruktträd som skulle  
beskäras. Växthuset var på 515 m2. Dess-
utom fanns 656 m2 drivbänk och friland på 
2000 m2. Tidigare hade odlingsytorna varit 
mycket större.

Allt det odlade bokfördes noggrant, i syn-
nerhet under andra världskriget då kristids-
nämnden krävde in uppgifter. Maten skulle 
räcka till alla i Sverige och fördelas rättvist. 
1943 odlades bl.a. hallon på 17 ar och 9 m2, 
det fanns 90 krusbärsbuskar och 569 vin-
bärsbuskar. Det odlades vitkål, rödkål, mo-
rötter, rödbetor, palsternackor, lök, spenat, 
ärter, bruna bönor mm. 1944 levererades  
7 323 kg vitkål, 5 890 kg rabarber och 
380 kg jordärtskockor till köket. Det året 
levererades också blommor och äpplen till 
baltiska flyktingar som bodde i förläggning 
på Sundby. 1951 gick 2 521 kg fallfrukt och 
8 429 kg plockade äpplen till köket. 3 105 
kg äpplen gick direkt till patienterna. Delar 
av fruktträdgården höggs ned efter andra 
världskriget då det byggdes en flykting-
förläggning på Sundby.

Under andra världskriget var Sverige rätt 
isolerat och det gick inte att importera alla 
varor till landet. För att få vissa medicinska 
ämnen måste man odla växter. På 1940-talet 
odlade man därför spikklubba på Sundby. 
Det är en växt som tillhör samma familj som 
potatisen och änglatrumpeten. Den är giftig 
men ur den kan man utvinna ämnen som 

används som medicin. Bladen samlas in på 
morgonen under blomningstiden och torkas. 
Ur dem utvinns skopolamin och atropin. 
Skopolamin används som lugnade medel. 
Atropin kan motverka långsam hjärtrytm 
eller hjärtstillestånd. Spikklubbebladen leve-
rerades från Sundby till Kronans drogfabrik 
i Stockholm. Kan man anta att en del av 
skopolaminet kom tillbaka till Sundby för 
att ges till oroliga patienter?

Sjukhusets patienter arbetade i ladugården 
och på åkrarna. De plockade äpplen, räfsade 
löv och beskar buskar. Kroppsarbete tillsam-
mans med andra patienter ute i friska luften 
ansågs vara god terapi. Sjukhusets personal 
arbetade som arbetsledare sida vid sida med 
patienterna.

Vård på en vacker plats

På det stora, vackra sjukhusområdet kunde patien-
terna ströva och njuta av planteringarna. Fotot är 
från 1930-talet.

1928 samlades sjuksköterskorna 
utanför sin avdelning för att dricka 
kaffe i den s.k. Boklunden. 

Sjukhusområdet fotograferades från luften 1985. Så länge sjukhuset var i drift var det patienter och personal 
som skötte gräsmattor, buskar, planteringar, grönsaksland och fruktträd.

Odling har företagits på medeltung 

lerjord med en areal av 460 m2, och 

radavståndet har varit 80 cm och  

40 cm mellan plantorna i raderna. 

Utplantering skedde den 2 juni. 

Plantorna som voro skolade 

(omplanterade) 2 ggr, voro kraftiga och 

försedda med ett kraftigt rotsystem, 

varför de snabbt kommo i växt… 

Vikten av den skördade drogen 

utgjorde 112 kg torkad vara à 7 kr, men 

skulle ha varit betydligt större, om ej 

ogynnsamma väderleksförhållanden 

spelat in.

1941 rapporterade trädgårdsmästaren om hur 
odlingen av spikklubba fungerat i trädgården på 
Sundby.
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Arbetarna som byggde hospitalet tyckte 
att det behövdes en dansbana också. 
Foto 1920. 
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Nöden i samhället har sett olika ut under 
olika tider. På 1800-talet uppmärksammades 
spritmissbruk och alkoholism som ett stort 
samhällsproblem. Strängnäs stift beslöt i 
början av 1900-talet att göra en insats för 
alkoholmissbrukarna. Redan på medeltiden 
hade kyrkan arbetat för att lindra nöden hos 
fattiga, sjuka och utstötta.

På initiativ av domprosten Otto Norberg 
startade stiftet en insamling för att få pengar 
till ett alkoholisthem. För att ge så många 
som möjligt chansen att bidra till det goda 
arbetet började stiftet 1906 ge ut en julbok, 
Till hembygden. 1911 hade tillräckligt 
mycket pengar kommit in för att starta hem-
met. Härnö utanför Mariefred var en statlig 
egendom, ett stort lantbruk, som då skulle 
byta arrendator. Otto Norberg utnyttjade 
sina kontakter till landshövding och andra 
myndigheter och stiftet fick kontraktet. Läs 
mera om kyrkomannen och samhällsaktören 
Otto Norberg på skylt 12.

Vårdideologin var precis den samma som för 
Sundby hospital eller mentalsjukhus. Platsen 
skulle ligga lite för sig själv men ha nära till 
landsväg, ångbåt och tåg. Patienterna skulle 
arbeta med lantbruk och annat kroppsarbete. 
Så småningom tillkom verkstäder för skoma-
kare, skräddare och snickare. Platsen skulle 
vara naturskön, vilket skulle inverka positivt 
på tillfrisknandet.

Eftersom hemmet drevs av kyrkan hölls 
andakt morgon och kväll. Detta, ingen sprit, 
regelbundna tider och kroppsarbete tillsam-

Härnö alkoholisthem

Alla patienter på Härnö måste acceptera ordnings-
reglerna. Hemmet drevs på kristen grund. Därför 
måste alla vara med om morgon- och kvällsandakt 
och helst också varje söndag gå till gudstjänst i 
någon kyrka.

mans med andra var receptet som skulle 
hjälpa alkoholisterna till ett friskt liv.

Läs citat om livet på Härnö på baksidan.

Läs om Sundby mentalsjukhus på skyltarna 48, 
49 och 51.
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Innan Axel Pettersson tillträdde blev han läkarundersökt hemma. 

Platsen bör så mycket som möjligt 

vara isolerad och ändå ej alltför 

aflägsen från kommunikationer. 

Af betydelse är äfven, att själfva 

naturen kring hemmet är vacker och 

tilltalande, då de patienter som här 

vårdas, icke sällan…hafva sinne för 

det, som är skönt.” 

1911 berättade komminister Nordberg i Åker och 
Länna i stiftets julbok Till hembygden om det 
nyinvigda alkoholisthemmet. 

”

Axel Pettersson med fru var från Värmlands-Säby. 
Han var den första föreståndaren på Härnö  
alkoholisthem.
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Hemmet står öppet för mindre bemedlade män 
från Strängnäs stift, som hafva en allvarlig 
önskan att blifva frigjorda från sitt drycken-
skapsbegär. De yttre medel, hvarmed hemmet 
vill begagna sig för att nå sitt mål, äro absolut 
återhållsamhet från spritdrycker, ett regelbun-
det lefnadssätt med väl afvägt förhållande 
mellan arbete, hvila och god förströelse, arbete, 
helst i det fria, såsom mest stärkande för kropp 
och själ, enkel men god och närande föda samt 
badbehandling enligt föreskrift av läkare, som 
regelbundet öfvervakar patienternas hälsotill-
stånd. Verksamheten hvilar på kristlig, sedlig 
grund. Lifvet på hemmet förflyter i hufvudsak 
enligt följande dagordning. Tidigt på morgonen 
stiga patienterna upp…Efter frukost följer en 
kort morgonbön. Med undantag af de vanliga 
måltidstimmarna ägnas sedan dagen åt arbete 
i trädgården, på åkern eller annorstädes i hem-
met…efter slutadt arbete samlas patienterna 
till samkväm i dagrummet…Efter aftonvarden 
förrättas en kort aftonbön, hvarefter patien-
terna gå till hvila och ljusen släckas på bestämd 
tid.” 

Ur stadgarna för Härnö.

1945 skrev en patient till föreståndare 
Efraimsson för att tacka för tiden på Härnö:

Jag måste igen säga att jag haft god nytta av 
att redan från början vara i så god kondition 
genom den utmärkt hälsosamma vistelsen på 
Härnö. Det skulle nog låtit på annat sätt om 
inkallelsen kommit 5 mån. tidigare. Nu tar jag 
det som en semester. Kan även till min glädje 
och, som jag hoppas till Eder, berätta att icke 
minsta frestelse till återfall i gamla synder visat 
sig, trots nuvarande frihet och nära beröring 
med kamrater, som ha varor. Jag känner mig 
stark och frisk och fullt återställd, och detta 
har jag helt och hållet att tacka den härliga 
tiden hos Eder för… Avslutningsvis bad han 
föreståndaren sända honom de småsaker han 
glömt kvar på Härnö, en kam och en slips. I 
Härnöarkivet finns flera brev där tacksamma 
patienter berättar att det regelbundna livet 
med hårt arbete i det fria blivit en vänd-
punkt i livet.

Härnö alkoholisthem - jag känner mig fullt återställd
te
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Att arbeta var en viktig del av Härnös vårdideologi. 
På 1970-talet tillverkade patienterna hopprep.

När Härnö grundades var lantbruksarbete något de flesta patienterna kände väl till.

Att arbeta tillsammans ute i det fria var en viktig del 
av vården på Härnö.

Helt drogfritt var Härnö inte. Tobak kom från 
Mariefred med buss till patienterna.
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Sjukhuskyrkan   

Skolor, sjukhus, fängelser, militärväsendet 
och hospitalen eller mentalsjukhusen – alla 
skulle de bygga på samma enhetliga, kristna, 
lutherska grund. Sverige hade ju en stats-
kyrka som omfattade allt och alla.

Sundby hospital stod färdigt 1922. Det var 
ett av flera stora hospital som byggdes på 
olika håll i Sverige i början av 1900-talet. 
Innan dess hade staten under många år utrett 
hur mentalvården kunde göras modern,  
effektiv, human och ekonomisk. 

Sundby blev ett eget litet samhälle en bit 
utanför Strängnäs. På gården odlades mycket 
av det hospitalets patienter och personal 
skulle äta. Precis som i vilket annat samhälle 
skulle det finnas en kyrka. Den ritades av 
arkitekten Carl Westman, en av hospitalets 
arkitekter. 

Sjukhuskyrkan, den allra första på ett men-
talsjukhus, invigdes 1926 av biskop Ullman. 
Vid invigningen hade byggnaden stått 
färdig i flera år, men det hade inte funnits 
pengar till inredningen. Nu hade hospitalets 
patienter tillverkat det mesta. Från de olika 
verkstäderna kom bänkar, predikstol, altare, 
ljusstakar och ljuskronor. Några år senare 
hängdes sex mässingslampetter upp. De var 
tillverkade av sjukhusets kasserade diskbän-
kar! Först 1936 kunde en klockstapel invigas.

På Sundby fanns ingen församlingspräst men 
väl en hospitalspredikant. En av lektorerna, 
lärarna, vid läroverket skulle också tjänstgöra 
som präst på hospitalet. Vid denna tid var 
det ännu vanligt att läroverkslärarna var 
prästvigda och arbetade i både kyrkan och 
skolan. Hospitalspredikanten höll gudstjänst 
varje söndag i den lilla kyrkan. Han besökte 

Julotta i sjukhuskyrkan någon gång på 1970-talet.

Härmed får jag vördsamt avlämna 

berättelse angående min verksamhet 

under år 1925.

1. Beträffande själavården är att 

meddela att allmän gudstjänst (efter 

förkortad ritual) hållits varje sön och 

helgdag, dels i hospitalets högtidssal, 

dels från och med julhögtiden i 

anstaltens nya kyrka. Med tillkomsten 

av den sistnämnda har vunnits ett 

sällsynt tilltalande gudstjänstrum. 

Det visar sig, att patienterna gärna 

söker sig dit och med stillhet 

och uppmärksamhet deltaga i 

gudstjänsten…Jag har det intryck, att 

såväl gudstjänster som samtal visat 

sig välgörande på de sjuka...

Ur hospitalspredikanten L. Scholanders 
verksamhetsberättelse för 1925. 

”

enskilda patienter för samtal och ansvarade 
för hospitalets bibliotek. Allt detta utöver  
arbetet i läroverket i stan.  
Läs mera om kyrkan och skolan på  
skyltarna 3, 4, 5, 10 och 29.
                         Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n

Sjukhusets patienter tillverkade ljuskronorna och 
kyrkbänkarna till sjukhuskyrkan. Fotot är från 
1970-talet.

Elsa Persson var patient på Sundby i ca 40 år. Hon 
var en mycket skicklig väverska. Hon vävde stora 
mattor, bonader i röllakan, hon knypplade spetsar 
mm. Kanske hon vävde något till sjukhuskyrkan 
också.
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Sjukhuskyrkan

Församlingslivet i det lilla samhället Sundby 
påminde om livet i vilken församling som 
helst. Sjukhusprästerna berättar i sina års-
berättelser om regelbundna gudstjänster 
med upp till 100 besökande i den lilla 
kyrkan. Sjukhusets kör brukade medverka 
vid de stora kyrkliga helgerna. 1936 blev de  
kvinnliga gudstjänstbesökarna många fler 
än männen. Det berodde på att de manliga 
avdelningarna hade fått radioapparater, som 
lockade mera än ett besök i kyrkan. Var det 
utsändningarna från olympiaden i Berlin 
som var anledningen till anstalten skaffade 
radioapparater?

Bland patienterna fanns många skickliga 
hantverkare. Patienterna tillverkade en stor 
del av kyrkans inredning. På 1960-talet 
fanns flera duktiga textilhantverkare på sjuk-
huset. De tillverkade antependier, altardukar, 
och stolor i kyrkoårets färger. Stolan är ett 
band som prästen bär över axlarna. 

Klockan i kyrkans klockstapel bekostades av 
pengar som samlades in bland personalen 
och Strängnäsbor. Patienternas hemförsam-
lingar bidrog också med pengar som samlats 
in som kollekt. Själva klockstapeln placera-
des på den s. k. biskopsstolen, en stengrund 
där enligt traditionen en biskop för länge 
sen predikat för sommarlediga Strängnäsbor. 
Ringningen vid helgsmål, gudstjänster och 
begravningar sköttes av patienter. 

Att hamna på hospital kunde innebära att 
patienten stannade där livet ut. Det fanns 
patienter som ”glömdes bort” av sina  

anhöriga. När han eller hon dog fanns ingen 
anhörig som ordnade begravningen. Redan 
1922 begravdes den första patienten på 
sjukhusets begravningsplats. Fram till 1961 
begravdes där drygt 500 personer, de allra 
flesta patienter men även några ur persona-
len. Många av patienterna ligger i omärkta 
gravar, bortglömda av släkt och vänner. Det 
gäller dock inte alla.1957 skrev en man från 
USA till sjukhusets trädgårdsmästare. Han 
ville få växter planterade på sin dotters grav 
och undrade om det överhuvudtaget skulle 
vara möjligt och vad detta skulle kosta. 
Trädgårdsmästaren lovade plantera växter på 
graven. Helt gratis dessutom.

Religion
och
samhällete

m
a

Årets högtider uppmärksammades på sjukhuset.  
Ca 1930 uppträdde personalen med ett Luciatåg  
i sjukhusets festsal.

Julen, till minne av Jesus födelse, är en av de stora högtiderna i Sverige. Den firades naturligtvis på Sundby. 
Julgran, ljus, hyacinter och god mat hörde till. Fotot är från 1960-talet.

I textilverkstaden skapades både kyrkliga och 
världsliga arbeten. Patienten Skedvi-Lasse kompo-
nerade en fantastisk, fantasifull skjorta. Fotot är 
från 1985.

…de manliga avdelningarna (har) tack vare personalens intresserade medverkan erhållit 

radio. Även om den gudstjänstfirande menigheten ibland varit mindre av nämnda skäl, 

måste dock pastor varmt instämma i den tacksamhet, som alla de många bidragsgivarna i 

denna sak gjort sig förtjänta av, enär tack vare radion även de kunna bli i tillfälle att åhöra 

gudstjänster, vilka eljest inte varit i tillfälle att lyssna till densamma.

Sjukhuspredikanten Tor Berntson ansåg 1936 att radion inte bara var av ondo.  
Nu kunde även sängliggande patienter lyssna till gudstjänsten.

”

Sa
m

tl
ig

a 
fo

to
n

 S
tr

än
g

n
äs

 k
om

m
un

s 
b

ild
ar

ki
v



te
m

a Religion
och
samhälle

”Historien i  Sörmland”  f inns  på många platser  i  länet .  Al la  sk yltar  f inns  at t  se  på    w w w . s o r m l a n d s m u s e u m . s e
En del av Region Sörmland

 1.  Religion och samhälle 1

 2. Religionskrig – i Sverige

 3.  Utbildning, kyrka och stat

 4. Rektorn eller biskopen?

 5.  Utbildning för flickor

 6.  Tjänstebostad och privat hem

 7.  Betalt i jord och varor

 8.  Djäknestall eller elevhem

 9.  Omsorg och välgörenhet

10.  Kyrkans gårdar 1

11.  Kyrkans gårdar 2

12.  Prästen och prästfamiljen

13.  Lektorsgatan

14.  Folkskolan 

15.  En revolutionär

16.  Boktryckeriet

17.  Boende blev inkomst

18.  Kyrkan och staten

19.  Kyrkan och staden

20. Medeltida omsorg

21. Förvaring av ofärdiga

22. Församlingens vardagsrum 1

23. Frikyrkor 1

24. Ett kristet samhälle

25. En ny lära

26. Den medeltida kyrkan 

27. Kloster och tiggarmunkar

28. Dominikanerklostret

29.  Kyrkan och utbildningen

30. Flickskolan

31.  Frikyrkor 2

32.  Frälsningsarmén 

33.  Kvinnan i kyrkan

34.  Kvinnliga präster

35.  Från utvärdshus till bönehus

36.  Guldgubbarna från Lunda

37.  Religion och samhälle 2

38.  I skuggan av domkyrkan

39.  Kyrkan i armén

40.  Frikyrkor 3

41.  Soldathemmet

42.  Frikyrkor 4

43.  Distriktskyrka

44.  Församlingens vardagsrum 2

45.  En stad och en domkyrka

46.  Sankt Eskils källa

47.  Jehovas vittnen

48.  Biskopsjord och 

  mentalsjukhus

49.  Vård på en vacker plats 

50.  Härnö alkoholisthem

51.  Sjukhuskyrkan 

52.  Socknens centrum 1

53.  Socknens centrum 2 

Socknens centrum 1

De röda skyltarna här vid Aspö kyrka är en 
del av Historien i Sörmland, som berättar 
historia på många platser i länet. I Strängnäs 
är temat Religion och samhälle. Det är en 
berättelse om hur kyrkan och staten har 
samverkat genom århundradena. Runt dom-
kyrkan och på många platser i staden kan 
man läsa om kungar, biskopar, prästänkor, 
frälsningssoldater, frikyrkor, skolor, religiösa 
revolutionärer m.fl. Här vid Aspö kyrka 
handlar det om kyrkan som centrum i  
socknen.  

För ca 1000 år sen blev Sverige kristet. Det 
innebar att alla svenskar blev medlemmar  
i den romersk-katolska kyrkans gemenskap 
som sträckte sig över hela Väst- och Nord-
europa. Det var en organisation som var 
enhetligt uppbyggd. Den minsta enheten  
i den stora organisationen var socknen. I 
varje socken fanns en kyrka med en präst. 
Sockenborna skulle tillsammans bygga sin 
kyrka. De skulle också avsätta jord till en 
prästgård och bygga hus åt prästen. Prästen 
skulle leva av det prästgården gav. Dessutom 
skulle sockenborna betala tionde till kyrkan. 
Av allt som de odlade skulle en tiondedel  
gå till kyrkan. Det skulle användas för att 
täcka kostnader som kyrkan bl. a. hade för 
biskopen och de fattiga. 

Kyrkan och prästgården var sockenbornas 
gemensamma ansvar. Människor lärde sig att 
samverka och samarbeta kring kyrkan och 
kyrkans byggnader och att solidariskt stå  

för kostnaderna. Vissa anser att den starka 
traditionen att styra sig själv, demokratin,  
i Sverige har sina rötter i den medeltida  
sockenorganisationen. Kyrkan och kyrk-
platsen blev den naturliga samlingsplatsen 
som skapade gemenskap mellan socken-
borna. Kyrkan blev centrum i socknen.

Men kyrkan var inte bara en angelägenhet på 
lokalplanet. Aspö och de andra församling-
arna i Södermanland var en del av en stor 
organisation. Via kyrkan hade församlingen 
kontakt med världen. Rom var huvudstad för 
katolikerna och där fanns påven som var 
deras överhuvud. Aspöbor och andra sörm-
länningar fick, tillsammans med katoliker  
i hela Europa, t. ex. betala extra när Peters-
kyrkan uppfördes. Ungefär som när vi idag 
betalar skatt till EU. 

Då Sverige blev kristet byggdes året kring  
de viktigaste händelserna i Jesu liv.  
Människorna vande sig så småningom att 
arbeta och vila på de dagar kyrkan bestämde. 
Vår almanacka med veckovila på söndagen 
och långhelger vid jul och påsk är ett minne 
av vår tusenåriga historia som kristna. Den 
har vi gemensam med alla andra kristna i 
hela världen.
                     Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n .

Allt eftersom helgonen under medeltiden blev  
fler utökades antalet heldagar i almanackan.  
Detta är ett utsnitt ur en almanacka från 1400-talet. 
Månaden är juli. Vi firar fortfarande Margareta och 
Magdalenas namnsdagar den 20 och 22 juli, som  
ett minne av de kvinnliga helgon som skulle upp-
märksammas just dessa datum.

Nu vilja bönder bygga ny kyrka; de 

skola taga lov av biskopen därtill. Då 

de hava fått lov av biskopen, skola 

bönderna fara hem…och kalla till 

stämma…Jordägarna skola alla vara 

skyldiga, rika och fattiga, att lämna 

dagsverken efter bondetal. Efter 

sin egendom skall envar deltaga i 

bygget och göra körslor.

Nu skall man lägga bol (gård) till 

kyrkan…Där skola bönderna bygga 

”
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Strängnäs stift fick ett eget helgon på 
medeltiden. Att ha ett eget lokalt helgon 
gav stiftet status. Sankt Eskil firades i alla 
kyrkor i Strängnäs stift den 11 juni. I de 
övriga stiften firades han den 12 juni, 
som fortfarande är Eskils namnsdag i vår 
almanacka. Bilden finns i Överselö kyrka.

laga (lagenliga) hus och lämna dem 

till prästen. Det skall vara sju: stuga, 

stekarehus (kök), lada, sädesbod, visthus 

(förråd), sovstuga och fähus. Dessa skola 

lämnas till prästen väl iordningställda 

och uppbyggda.

Tre präster skola sockenmännen sätta på 

förslag; biskopen har rätt att taga en av 

dem, den som han helst vill.

Södermannalagen skrevs ned på 1320-talet. 
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På 1500-talet bröts kontakten med Rom. 
Då skapade kung Gustav Vasa och reforma-
torerna Olaus Petri och Laurentius Andrae 
en luthersk kyrka. Den svenska kungen, 
eller staten, blev kyrkans överhuvud. Kyrkan 
skulle fortsätta att ta hand om det religiösa 
men också vara en del av den statliga admi-
nistrationen. Eftersom kyrkan sedan gam-
malt fanns i hela landet och prästerna var 
utbildade var det lämpligt att de blev statens 
representanter i socknen.

Kyrkan fick ta hand om folkbokföringen. 
För skattebetalning och militärtjänst måste 
staten ha reda på hur många människor det 
bodde i socknen. Folk fick inte flytta hur de 
ville och flyttade man skrevs man automa-
tiskt in i den nya församlingens böcker.

Kyrkan var den naturliga samlingsplatsen för 
socknens innevånare. Det utnyttjade staten 
för att få ut information till alla medborgare 
i landet. Statliga kungörelser och förordning-
ar lästes upp från predikstolen. Inte förrän 
de var upplästa trädde de i kraft. De kunde 
gälla förkunnande av krig och fred, att med-
dela folk att mynten hade förnyats eller tala 
om att det varit för stökigt i kyrkorna under 
gudstjänsterna så folk skulle bättra sitt bete-
ende. Församlingarna var skyldiga att binda 
in förordningarna och spara dem på pastors-
expeditionen där sockenborna när som helst 
kunde läsa dem.  

Socknens centrum 1
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Alla svenskar skulle kunna de viktigaste delarna 
av den rätta lutherska läran. Konfirmationen var 
inte bara ett steg in i vuxenlivet. Den var också en 
kontrollstation där konfirmanderna inför kyrkan och 
samhället, visade att de behärskade läran. 1896 gick 
dessa konfirmander till fotograf Lindhe i Strängnäs.

Kyrkan fick ansvar för all skolundervisning. Församlingens kyrkoherde var med och anställde lärare och  
kontrollerade att undervisningen höll sig inom de lutherska ramarna. 1927 fotograferades den här skolklassen  
i Strängnäs. Först på 1960-talet skiljdes skolan definitiv från kyrkan.

Att känna till de viktigaste, eller mest dramatiska, berättelserna ur den bibliska historien ingick i allmänbild-
ningen. Alla lärde sig dem i folkskolan. Här har en elev ritat Josef som tar emot sina bröder. Josef har blivit en 
egyptisk storman och bröderna, nere till vänster, känner inte igen den bror de en gång sålde till slavhandlare.

Skolan var kyrkans ansvar. Sockenprästen var 
med och anställde lärare och höll ett vakande 
öga över undervisningen. Att vara svensk inne-
bar att bekänna sig till den lutherska läran. 
I och med att skolan var underställd kyrkan 
kunde kyrkan se till att skolans  
reli gionsundervisning höll sig till den rätta 
läran.

Även fattigvården var socknens ansvar. Varje 
socken skulle ta hand om sina fattiga och se 
till att de fick mat och tak över huvudet.

Sockenstämman som en gång börjat som en 
samverkan kring kyrkan och prästgården fick 
allt fler nya uppdrag som inte hade med det 
kyrkliga att göra. Församlingens präst var den 
naturliga ledaren i socknen. Han ledde sock-
enstämman där man beslutade om gemensam-
ma angelägenheter som skola och fattigvård. 

Läs mera på skylten intill.

Så wele Wi härmed i nåder 

hatwa förklarat det nästberörde 

fruchtsorter, nemligen Castanier 

och färske i sitt yttersta skahl 

eller fnas liggande, men icke 

torre Wallnötter tillika med 

Lambertsnötter, Winterpäron och 

Qwitten måge hädanefter i Riket 

få införas. Här alle som wederbör 

hafwe sig hörsammeligen att 

efterrätta.

1735 lindrades förbudet på införsel av utländsk 
frukt. För att gälla måste förordningen läsas 
upp i kyrkan.

”

St
rä

n
g

n
äs

 k
om

m
u

n
s 

b
ild

ar
ki

v



te
m

a Religion
och
samhälle
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En del av Region Sörmland

 1.  Religion och samhälle 1

 2. Religionskrig – i Sverige

 3.  Utbildning, kyrka och stat

 4. Rektorn eller biskopen?

 5.  Utbildning för flickor

 6.  Tjänstebostad och privat hem

 7.  Betalt i jord och varor

 8.  Djäknestall eller elevhem

 9.  Omsorg och välgörenhet

10.  Kyrkans gårdar 1

11.  Kyrkans gårdar 2

12.  Prästen och prästfamiljen

13.  Lektorsgatan

14.  Folkskolan 

15.  En revolutionär

16.  Boktryckeriet

17.  Boende blev inkomst

18.  Kyrkan och staten

19.  Kyrkan och staden

20. Medeltida omsorg

21. Förvaring av ofärdiga

22. Församlingens vardagsrum 1

23. Frikyrkor 1

24. Ett kristet samhälle

25. En ny lära

26. Den medeltida kyrkan 

27. Kloster och tiggarmunkar

28. Dominikanerklostret

29.  Kyrkan och utbildningen

30. Flickskolan

31.  Frikyrkor 2

32.  Frälsningsarmén 

33.  Kvinnan i kyrkan

34.  Kvinnliga präster

35.  Från utvärdshus till bönehus

36.  Guldgubbarna från Lunda

37.  Religion och samhälle 2

38.  I skuggan av domkyrkan

39.  Kyrkan i armén

40.  Frikyrkor 3

41.  Soldathemmet

42.  Frikyrkor 4

43.  Distriktskyrka

44.  Församlingens vardagsrum 2

45.  En stad och en domkyrka

46.  Sankt Eskils källa

47.  Jehovas vittnen

48.  Biskopsjord och 

  mentalsjukhus

49.  Vård på en vacker plats 

50.  Härnö alkoholisthem

51.  Sjukhuskyrkan 

52.  Socknens centrum 1

53.  Socknens centrum 2 

Socknens centrum 2

De allra flesta svenskarna bodde på landet och 
arbetade med jordbruk, långt fram i tiden. 
1850 bodde nio av tio svenskar på landet, 
1950 fem av tio. För människorna på landet 
blev kyrkan och kyrkbacken den centrala 
punkten i tillvaron. Fram till 1858 rådde 
kyrkoplikt. Det innebar att alla måste gå i 
kyrkan. Där fick man inte bara höra Guds 
ord utan också vilka nya statliga förordningar 
som trätt i kraft. Predikstolen var statens 
informationskanal ut till alla invånare. Efter 
gudstjänsten kunde folk träffas och umgås 
en stund, lyssna till skvaller och nyheter från 
byarna.

Det var lag på att gå till kyrkan vid de stora 
tillfällena i livet: dop, konfirmation, bröllop 
och begravning. Fram till 1875 fanns det 
ingen möjlighet att gifta sig lagligt utanför 
kyrkan. Alla barn måste enligt lag döpas in i 
kyrkans gemenskap. En församlingspräst an-
svarade för alla som bodde i socknen.  
Han måste se till att par inte levde ihop utan 
att vara gifta och att deras barn var döpta. 
Han noterade också alla som gick till natt-
varden. För att få gifta sig måste ett par ha 
tagit nattvarden. 1863 upphävdes det tvånget. 
Prästen kontrollerade läskunnighet och kunde 
t o m vaccinera mot smittkoppor. Allt note-
rade han i kyrkböckerna. Att staten vet ”allt” 
om svenskarna har gamla anor.

Runt kyrkan byggdes de hus som hade med 
socknens gemensamma angelägenheter 
att göra. I sockenstugan samlades man till 
sockenstämma. I fattighuset bodde de som 
inte kunde ta hand om sig själva. 1842 blev 
det lag på att varje församling måste bekosta 
åtminstone en skola med utbildad lärare.  
Att bygga skolan i närheten av kyrkan var 
naturligt. Prästen skulle ju övervaka under-
visningen. Sockenmagasinet var socknens 
gemensamma spannmålsmagasin. Där sam-
lades och förvarades spannmål som kunde 
användas t. ex. vid nödår. Spannmålen kun-
de också användas till socknens utgifter, som 
att betala snickare som reparerade kyrkan. 
Sockenmagasinet var ett slags bank. Staten 
bestämde på 1750-talet att varje socken 
skulle ha ett magasin. I kyrkstallarna kunde 
folk ställa in sina hästar medan de själva var  
i gudstjänst.

Eftersom så mycket folk rörde sig runt 
kyrkplatsen blev det naturligt att andra verk-
samheter låg här, även sådana som inte hade 
direkt med socknen att göra. I tingshuset 
hölls rättegångar. Gästgiveriet höll med mat, 
husrum och hästar för resande. När det  
moderna post- och bankväsendet växte fram 
på 1800-talet öppnades bank- och postkon-
tor i närheten kyrkplatsen. Lanthandlar och 
butiker etablerades där. Runt kyrkan låg 
socknens centrum.
                          Te x t e n  f o r t s ä t t e r  p å  a n d ra  s i d a n

Fram till 1875 var det lag på att alla måste gifta sig i 
kyrkan. Före vigseln skaffade paret ett intyg om att 
de varit till nattvarden. Detta par gifte sig på 
1920-talet. Idag, liksom då på 20-talet, väljer många 
att gifta sig i kyrkan för att få en högtidlig och 
traditionsrik inramning för bröllopet.

Att kunna rabbla de tio budorden, med förklaringar, 
utantill var länge en del av allmänbildningen för 
alla svenskar.

Sockenmagasinet var ett spannmålsmagasin som 
alla bönder i socknen lämnade spannmål till. Det 
fungerade både som socknens ”kassakista” varifrån 
man betalade socknens gemensamma utgifter och 
som ett slags ”bank”. En bonde kunde låna utsäde 
från magasinet och betala igen när han skördat.
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1800-talet var en av de omvälvande epoker-
na i Sveriges historia. Då försvann mycket 
av det gamla bondesamhället medan det 
moderna industrisamhället växte fram.  
Socknens gamla centrum drogs med i 
föränd ringarna.

Socknen hade i flera hundra år haft hand om 
både kyrkliga och världsliga angelägenheter. 
1862 delades uppgifterna upp mellan den 
kyrkliga socknen och den borgerliga, världs-
liga, kommunen. Med tiden fördes allt mera 
av det vi idag kallar vård, skola och omsorg 
över till kommunen. Men kyrkan fick länge 
behålla många uppgifter. T. ex. övertog  
Skatteverket folkbokföringen först 1991. 
Likaså hade kyrkan viss kontroll av skolan  
in på 1960-talet. Att fira skolavslutning i 
kyrkan har lång tradition.

Kommunikationerna blev snabba mot slutet 
av 1800-talet. Med ångbåt och tåg gick det 
enkelt att resa. Även annan kommunikation 
förändrades. Nu kom billiga tryckmeto-
der och billigt papper. Böcker, tidningar, 
tidskrifter, pamfletter och annan litteratur 
kom i en aldrig sinande ström. Folkskolan 
gjorde att allt fler blev läskunniga. Nu kunde 
nya idéer om politik, religion och samhälle 
spridas snabbt över landet. Människor fick 
tillgång till annan information än den som 
prästen förmedlade från predikstolen på 
söndagarna. Väckelserörelser och frikyrkor 
hade en annan syn på församlingen. En 
församling skulle inte bestå av alla dem som 

bodde på en ort utan av dem som hade 
samma levande tro, oberoende av var de 
bodde. Politiska och religiösa rörelser började 
kräva religions frihet, staten skulle inte styra 
över den enskilda människans tro eller kräva 
att en tjänsteman måste vara luthersk. Under 
1800- och 1900-talet kom flera lagar som 
långsamt löste upp banden mellan svenska 
staten och den lutherska kyrkan. År 2000 
upplöstes banden definitivt.

Allt detta innebar förändringar för socknens 
gamla centrum. Där järnvägen drogs fram 
skapades nya centra dit affärer, post och 
bank flyttade. Ibland flyttade centrum långt 
från kyrkplatsen. Kommunhus byggdes för 
den växande kommunala sektorn. Frikyrko-
kapell blev vanliga också på landsbygden.  
I och med att befolkningen på landet  
minskade slogs församlingar ihop. Idag  
står många kyrkor tomma på söndagarna.

Kyrkan står fortfarande mitt i byn och är ett 
landmärke. Men den styr inte människornas 
liv som den gjorde ännu för ca 50 år sedan.

Socknens centrum 2

En församling, som den här i Aspö, ansvarade för 
alla som bodde i socknen. Alla barn skulle döpas in  
i kyrkans och församlingens gemenskap. Väckelse-
rörelserna och frikyrkorna såg dopet som en yttre 
bekräftelse på en människas tro. Dopet var en 
medveten handling, därför kunde inte spädbarn 
döpas.

Predikstolen var statens informationskanal ut till 
alla medborgare. Från predikstolen lästes statliga 
kungörelser och påbud upp. Alla måste gå i kyrkan 
och kunde alltså ta del av den statliga informatio-
nen. 1726 utkom konventikelplakatet. Det var en  
lag som förbjöd gudstjänster som inte ordnades  
i kyrkan. Fram till 1858 utnyttjades lagen för att 
förhindra väckelserörelser och frikyrkor från att 
verka i Sverige.
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