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Inledning

Prästfrun Metta Christensdotter föddes i tidigt 1600-tal och blev prästfru i Källunge pastorat i Visby 

stift där maken Hr Chresten var kyrkoherde. Hon blev vid makens död 1630  trolovad med den till-

tänkte efterträdaren Hr Henrik i avsikt att konservera kyrkoherdebostället. Denne avled dock innan 

äktenskapet hann ingås. Hr Henrik var styvson till Superintendenten (biskopen) och sannolikt för-

mögen. Änkedrottning Maria Elenonora sägs ha kommit personligen till sorgehuset i prästgården 

för att ta hand om arvet. För Mettas del fick hon ingå äktenskap med näste efterträdare magister 

Hans. En dotter i Mettas makes andra gifte fick också namnet Metta och gifte sig med nästnäste ef-

terträdaren till pastoratet. Denne blev sedermera såväl prost som superintendent.  1

 Detta är exempel på uppgifter ur Visby stifts herdaminne publicerat 1868 av lektorn, f.d 

kyrkoherden Otto Vilhelm Lemke. Här beskrivs en kyrkoherdeänka och hennes dotters situation i 

samband med makens/ kyrkoherdens död  och därpå följande konserveringar av prästhuset, vilket är 

temat för denna uppsats. Det är sannolikt en liknande situation som de flesta tänker på i samband 

med ”konserverad änka.” 

 Konservering av prästänkor var ett sätt att i första hand lösa änkornas ekonomiska situation 

efter deras makes bortgång eftersom prästen inte ägde den jord han brukade. Den präst som gifte sig 

med kyrkoherdeänkan blev också på så sätt den nye kyrkoherden. Andra former av konservering är 

att den nye kyrkoherden gifter sig med en dotter ur den föregående prästfamiljen samtidigt som han 

övertar kyrkoherdetjänsten och på så vis blir prästfamiljen även här konserverad. En tredje variant 

är att en prästutbildad son tar över den avlidne faderns tjänst och försörjningsplikt. 

 När den siste katolske Linköpingsbiskopen som visiterade på Gotland, Hans Brask (perso-

nen bakom ”brasklappen”), kunde han så tidigt som vid besöket 1527 bittert konstatera att reforma-

tionen redan var genomförd.   Så var naturligtvis inte fallet men biskopen upplevde tydligen en för2 -

ändring  i kyrkolivet och förbjöd därför bland annat ett antal ”luterska hädelsepredikanter”. 

 Problemet med försörjning av prästernas familjer vid prästens dödsfall, uppstod efter refor-

mationen i större omfattning än tidigare då prästerna nu kunde gifta sig och bilda familj helt legi-

timt. De gotländska församlingarna består i allmänhet av 10-15 gårdar som skatteunderlag. Detta 

 Otto V. Lemke. Visby stifts herdaminne: efter mestadels otryckta källor. Örebro: Bohlin, 1868, s. 81.1

 Tryggve Siltberg. Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel: epokerna och urkunderna, Klinte2 -
hamn: Bokprojektet, 2015. s. 162; Lemke. Visby stifts herdaminne, s. 12.
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underlag har bestått sedan medeltiden till långt in modern tid även om antalet brukare ökat genom 

partsdelning och utdikning. Under denna tid, i början av femtonhundratalet, tillhörde Gotland vis-

serligen Danmark men behöll vissa kontakter med Linköpingsbiskopen. Dock var det inte förrän 

1570 vid freden i Stettin som Gotland blev formellt danskt genom att Sverige då avsade sig sina an-

språk.   3

 Hela den kyrkliga process som reformationen innebar, åtminstone från statsapparatens sida, 

skedde i slutet av 1500-talet. Lerbom skriver i sin avhandling att det var först under 1580- tal som 

de danska länsherrarna fick direktiv om kyrkofrågor på Gotland. Det dröjde inte så länge förrän ön 

bytte ägare igen. Vid freden i Brömsebro 1645 blev Gotland åter svenskt. 

 Det som reglerade kyrkornas verksamhet i Sverige efter reformationen var ett principbeslut 

som fattades 1527 i samband med Västerås riksmöte och som fastställdes flera år efteråt i Uppsala 

(1593).  Det dröjde ända till 1634 och den regeringsform som då kom innan kyrkolagen slutligen 4

var färdig 1686 och först då kunde börja tillämpas. Det var denna lagstiftning som förutom småju-

steringar som kom att gälla under lång tid i alla fall in på 1800-talet. I det då danska Gotland hade 

prostarna styrt med den gamla överenskommelsen med Linköpings stift som grund. Tryggve Silt-

berg påpekar i sin bok Kyrkan under dansk-tiden och dess förspel att det fanns ambitioner hos den 

danska staten via länsherrarna att ta aktiv del i reformationen och andra kyrkofrågor. Åtminstone 

gällde detta kyrkans mark och värdeföremål. Rent formellt skedde detta genom Christian III:s 

tillägg till Gutalagen som av Siltberg är benämnd Recessen 1537.  Efter reformationen fortsatte 5

denna ordning till 1572 då den förste danske superintendenten tillträdde (titel i stället för biskop un-

der tiden strax efter reformationen i Danmark).  Särskilt fokus på de gotländska pastoraten och de6 -

ras hanterande av såväl allmänhet som överhet har beskrivits i detalj av Jens Lerbom i hans avhand-

ling Mellan två riken som utkom 2003. 

 I det gotländska samhället har det aldrig funnits någon lokal jordägande adel och därmed 

inga patronatsförsamlingar där adelsmannen (patronus) tillsatte kyrkoherden. Inte heller några rega-

la (kungliga) församlingar har funnits reellt. Formellt har prostarnas pastorat varit regala men i 

praktiken valdes prostarna av konsistoriet, alltså inom prästerskapet, och sedan beseglades detta av 

biskopen i Linköping. När en superintendent tillträtt var det denne som formellt utsåg prostar. Präs-

 Jens Lerbom. Mellan två riken: integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 3

1500-1700.  Lund : Diss. Lund Univ, 2003, s. 33.

 SOU 1997: 41 s. 2.4

 Siltberg. Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel, s. 207.  5

 Lemke. Visby stifts herdaminne, s. 13.6
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tens jord hade tillförts från gårdar i församlingen och skänkts till kyrkan under medeltid och blev 

kyrkans mark även efter reformationen. Prästhushållet kunde vid kyrkoherdens död därför inte 

stanna kvar på gården för den skulle ju brukas av näste innehavare av tjänsten. Det har förekommit 

att några monarker såväl svenska som danska har försökt lägga sig i prästutnämningar men med 

klent resultat.  Såväl konserveringsärenden som änkeförsörjning har varit uppe som frågor i konsi7 -

storiet u Gotlands stift men det var före svensktiden.  8

 En präst på den gotländska landsbygden ingick i den agrara ekonomin för tiden och fick det 

mesta av sin inkomst, förutom prästgårdens avkastning och vissa prissatta förrättningar, i ”tionden” 

in natura en ersättningsform som gick tillbaka på privilegiebrev från medeltiden och fastställdes 

igen på 1500-talet.  Själva tiondet som företeelse tillämpades sedan kristendomen infördes och före 9

reformationen av katolska kyrkan. Erik Sandstedt granskar detta i detalj i sin avhandling Präster-

skapets ekonomiska och sociala villkor i Lunds stift 1723-1832.  Ragnar Norrman redovisar också 

hur det dröjer ända in på 1800-talets slut innan ersättning till prästfamiljer i samband med en kyrko-

herdes dödsfall regleras bättre för familjen. I vissa fall som till exempel prästpensioner dröjde det in 

på 1920-talet innan dessa kom på plats.  10

  

Syfte 

 Syftet med denna uppsats är att med Visby stifts herdaminne som källa studera  konserveringar av 

kyrkoherdehem i Gotlands landsförsamlingar under perioden 1650-1850.  Avsikten är att studera 

förändringar över tid och om de gotländska konserveringarna skiljer sig i frekvens eller mönster 

från undersökningar från andra stift och som publicerats av andra. 

 Den bakomliggande hypotesen skulle kunna vara att Gotland ligger avsides och har en egen 

kyrkohistoria inklusive rekryteringsbas, vilket skulle kunna öka viljan att snabbt lösa efterträdarfrå-

gan  och därmed antalet konserveringar så att de blir fler än motsvarande församlingar i andra stift. 

Å andra sidan kan det särpräglade kyrkolandskapet och de små församlingarna kunna bidra till att 

rekrytering är svår oavsett hur man hanterar tillsättningarna och konserveringarna blir därmed färre. 

 Siltberg, Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel, s. 294.7

 Siltberg. Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel, s. 494.8

 Ragnar Norrman. Konserverade, änkor och kvinnor på undantag: prästänkornas villkor i Uppsala stift 9

1720-1920 : från änkehjälp till familjepension, Stiftshistoriska komm., Uppsala, 1993, s.13.

 Norrman, Konserverade, änkor och kvinnor på undantag, s. 17.10
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 De förordningar och/eller lagrum som avser präster och kyrkliga frågor under perioden 

1650-1850 kan ha haft en effekt på antalet konserveringar med antingen en ökning eller minskning 

som följd. En diskussion över det svenska samhällets politiska utveckling under den tidsperiod som 

studerats med inriktning på präst- och änkeunderhåll redovisas också. 

Tidigare forskning 

Att konservera prästhushållet var i frånvaro av andra möjligheter för prästänkan ett alternativ som  

användes främst från slutet av 1600-talet till mitten av 1700-talet.  Lindström skriver i sin avhand11 -

ling fölande: Av stor betydelse för den senare utvecklingen av praktiken kring prästtillsättningarna, 

fick den särskilda paragraf i kyrkolagen som stadgade att särskild hänsyn skulle tas till präster ”vil-

ka den frånfallne kyrkoherdens hus upprätta och understödja kunna”. Om son eller måg till den av-

lidne prästen ansågs vara meriterad som präst, skulle den sonen eller mågen också få tjänsten. Cita-

tet är attribuerat till rättshistorikern Gunnar Wetterberg . Såväl Lindström som Hernroth beskriver 12

att det som drev på konserveringsdiskussionerna var den tidsnöd som uppstod då en kyrkoherde av-

lidit. Enligt kyrkolagen från 1686 skulle församlingen inom sex månader genomföra ett prästval ge-

nom prostens försorg.  13

 Änkekonservering och måg-/sonföreträde till prästtjänster förekom inte bara i Sverige 

och Finland utan var utbrett  även i Tyskland. Hanna Würth har i sin avhandling studerat 30-

åriga kriget och framåt. Praxis var i Mecklenburg-Schwerin, som Würths undersökningar om-

fattade, att ”konserveringsgraden” fram till mitten av 1700-talet uppgick till 40 procent för 

prästänkor och 34 procent för prästdöttrar. Man tillämpade också nådeår som varade i exakt 

ett år från dödsfallet. Det förekom också särskilda änkehus som gav möjligheter till boende 

efter nådeåret. Reglerna sa också att om en präst inte gifte in sig i prästhuset, om sådant behov 

 Peter Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800 [Elektronisk resurs], Institutionen för historiska 11

studier, Univ., Diss. Umeå : Umeå universitet, 2003,Umeå, 200http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:u-
mu:diva-94094, s. 50.

 Gunnar Wetterberg. Handbok i kyrkolagfarenhet. 6 uppl. Lund: H Olsson, 1950, s 40.12

 Uno Hernroth. Den konserverade änkan: en studie i prästerskapets äktenskapsbildning på 1600- och 13

1700-talet i Sverige. Göteborg: Tre böcker, 1985, s. 35; Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800. s. 
21.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-94094
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-94094
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förelåg fick han inte tjänsten efter den döde prästen. Undersökningen utfördes i huvudsak på 

originalhandlingar från tiden.  14

 Uno Hernroth har undersökt konserveringens omfattning i Växjö stift där definitionen 

av konservering är änka eller måg/son som efterträdare. Resultatet blev att 26 procent av till-

sättningar under 1600-talet tillsattes via konserveringar. För 1700-talet var motsvarande siffra 

31%. Han noterar också att 60 procent av konserveringarna skedde via döttrar till den 

avlidne.   15

 I Finland har Solveig Widén undersökt Åbo stift med avseende på prästänkor under 

tiden för då Finland lösgjordes från Sverige. Hon redovisar att 14 procent av änkorna konser-

verades med samma definitioner av konservering som övriga författare.  16

 Den mest kompletta undersökningen som gjorts är Ragnar Norrmans undersökning av 

ärkestiftet i Konserverade änkor och kvinnor på undantag som utkom 1993. I denna under-

sökning som också tar hänsyn till om änkorna överlevde nådeåret eller om de gifte om sig 

med någon som var präst i annan församling alternativt annat yrke.  Vad avser kyrkoherde17 -

tillsättningar har Norrmans undersökning visat en frekvens av 8 procent rena änkekonserve-

ringar. Räknar man med döttrar, söner och svärsöner blir omfattningen 15 procent  18

 För änkornas del så fick de i regel ett s.k. nådeår då de försörjdes av prästbostället. Detta 

kunde efter ansökan till Kungl. Majt.  utökas till två eller vid något tillfälle till tre nådeår. Det be-

svärliga var att de under tiden var skyldiga att avlöna en så kallads nådeårspräst det vill säga någon 

som kunde ta hand om det rent klerikala. En specificitet med nådeår var att det följde den klerikala 

kalendern som inleds första maj. Om prästen i fråga avled i maj började änkans nådeår inte förrän 

första maj nästföljande år. Lindström drar slutsatsen att det är den ökande formaliseringen vid fram-

för allt kyrkoherdetillsättningar som bidrar till att församlingarna får allt mindre att säga till om vad 

gäller både konserveringar och tillsättningar.  Det var dock inte alltid som konserveringen kunde 19

genomföras trots goda intensioner. Herr Göran blev av Superintendenten erbjuden Pastoratet i Vä-

 Hanna Würth. Pfarrwitwenversorgung im Herzogtum Mecklenburg- Schwerin von der Reformation bis 14

zum 20. Jahrhundert, Diss. Georg-August-Universität, Göttingen, 2003, s 188.

 Uno Hernroth.Den konserverade änkan. Uddevalla: Tre böcker, 1986, s. 82.15

 Solveig Widén, Änkeomsorg i ståndssamhället: försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo 16

stift 1723-1807. Åbo:Akad. Diss. Åbo : 1988, s. 37.

 Norrman, Konserverade, änkor och kvinnor på undantag, s. 151.17

 Norrman, Konserverade, änkor och kvinnor på undantag, s. 151; s. 156; s. 163.18

 Lindström, Prästval och politisk kultur 1650-1800, s. 103.19
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skinde och Bro på mellersta Gotland mot att han gifte sig med företrädarens dotter. Detta gjordes 

upp och Herr Göran tillträdde pastoratet 1682. Han blev kort därefter påmind om sitt löfte. Herr Gö-

ran påstod då att den aktuella prästdottern hade en annan och att han inte ville tränga sig på. Fick 

dock fortsätta tjänsten med Superintendentens tillägg ”curam praepositi ad interim” vilket betyder 

att han inte var ordinarie utan bara interimistisk kyrkoherde. Herr Göran stannade kvar och gifte sig 

med en annan kyrkoherdedotter. Fick två barn, varav en son som blev präst och en dotter som blev 

gift med en präst.  20

Källor och metod 

Visby Stifts Herdaminne har använts som huvudkälla. Författaren till denna, Otto V. Lemke, 

anger på försättsbladet att den är ”efter mestadels otryckta källor utarbetadt.” Detta är dock 

inte helt sant. Flera biskopar/superintendenter som Jöran Wallin, Haquin Spegel, Hans Stre-

low jämte flera andra har bearbetat originalmaterial som givits ut tidigare. Framför allt pros-

tarna har vid olika tillfällen publicerat delar av prästlängder. Varje prost sades ha en förteck-

ning över präster ibland ända från medeltiden. Dock har nästan allt originalmaterial försvun-

nit. Lemke säger i förordet att många, speciellt biskopar har tagit med sig urkunder. Han näm-

ner några särskilt besvärliga individer nämligen den påvlige legaten de Fregeno som 1461 var 

avlatskrämare på Gotland och den siste katolske biskopen i Linköping, Hans Brask, som gjor-

de en visitationsresa till Gotland 1527. I princip alla originalhandlingar över medeltiden för-

svann genom dessa personer. Däremot är handlingar från 1586 och framåt bevarade. Vissa 

biskopar under 1600-talet och 1700-talet har också varit klåfingriga men här finns kopior be-

varade. Som källa från år 1650-1850 bedöms Lemkes uppgifter ytterst trovärdiga då det finns 

konsistorieprotokoll m.m. som styrker uppgifterna. Som präst upplevde Lemke att det kändes 

svårt att bryta talesättet de mortuis nil nisi bene och i stället anamma de mortuis nil nisi ve-

rum.  21

Vissa organisationsförändringar har förekommit under årens genom att pastoraten har haft 

olika annex (sidopastorat). Dock har det inte skapats några nya pastorat vilket betyder att kyr-

koherdarnas antal varit de samma även om de olika prästagällens innehåll förändrades från tid 

 Lemke. Visby stifts herdaminne, s.117.20

 Om de döda skall man bara tala gott respektive om de döda skall man tala sanning.21
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till annan. Som bland andra Widén påpekar i sin avhandling finns oftast korrekta uppgifter i 

Herdaminnena angående prästerna. . 22

Nådeår och konservering. 

Solvieg Widén skriver i sin avhandling att det hade vuxit fram i huvudsak två system för omhänder-

tagande av änkor i den del av befolkningen som inte tillhörde den jordbrukande delen. De största 

grupperna här var hantverkar- och prästänkor.  Systemen var nådeår och konservering. Nådeår 23

fungerade någorlunda för de änkor där maken haft burskap i något hantverkarskråen. Företeelsen 

tillämpades också på prästänkor. Änkan behöll då inkomsten av pastoratet men måste avlöna nå-

deårspräst. Widén hänvisar till ytterligare en typ av änkeunderhåll som benämns ”sytning” och in-

nebär att kvinnan tar över sin döde makes företag. Exempel på detta är silversmeder där änkan 

stämplade med makens sigill för framtiden eller visst antal år. Liknande förekom bland den jord-

brukande befolkningen där änkan tog över tills ev barn blev myndiga. Dock kunde detta inte tilläm-

pas på prästänkor. 

 Från och med 1654 års riksdag (Uppsala möte) infördes en förordning att änkorna skulle 

försörjas med en avgift från varje präst om 1 tunna råg alternativt 1 1/2 riksdaler årligen. Siltberg 

anger att denna avgift infördes av Domkapitlet i Visby stift redan 1655. Han hävdar också att 

prästänkorna på Gotland skulle tilldelas ett andra nådeår ”annum gratiae”enligt beslut av domkapit-

let 1666t.  24

 De som var mest beroende av nådeårsregler och konserveringar var prästänkor på landsbyg-

den och den primära orsaken var att de inte hade någon fast egendom. Norrman redovisar hur än-

kestödet såg ut i Sverige. Där framgår att Gotland saknade ett så  kallat kronotionde att användas till 

bland annat änkors försörjning. I stället skulle varje kyrkoherde lämna en tunna råg för änkornas 

försörjning.  Eftersom Gotland var danskt när förordningen tillkom så blev det inte använt förrän 25

in på 1800-talet.  

 Erik Sandstedt beskriver i sin avhandling Prästerskapets ekonomiska och sociala villkor 

Lunds stift 1723-1832 hur lönesituationen var förankrad i samtidens ståndsprivilegier vilka föränd-

 Widén, Änkeomsorg i ståndssamhället, s. 22.22

 Widén. Änkeomsorg i ståndssamhället, s. 6.23

 Siltberg, Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel, s. 495.24

 Norrman, Konserverade, änkor och kvinnor på undantag, s. 171.25



Gunder Parenmark Sida  11

rades mycket lite sedan 1500-talet.  Som Lindström skriver angående 1600-talet, att åtminstone 26

fram till kyrkolagen 1689, så var det lokal pragmatism som styrde tillsättningar och därmed också 

villkoren för en ny präst som ersättare till en avliden kyrkoherde.  Ragnar Norrman beskriver i sin 27

avhandling de former för ekonomiskt stöd som kunde erbjudas en kyrkoherdeänka. Ursprunget till 

nådeårskonstruktionen finns i de ståndsprivilegier som prästerskapet hade och som hade tillämpats 

åtminstone sedan mitten av 1500-talet och innebar att änkan i ytterligare ett år kunde få bostad och 

försörjning från makens ursprungliga löneförmåner.   Norrman redovisar hur det dröjer ända in på 28

1800-talets slut innan ersättning till prästfamiljer i samband med kyrkoherdes dödsfall regleras. I 

vissa fall som till exempel prästpensioner dröjde det in på 1920-talet innan dessa kom på plats.  29

Avgränsningar 

Att endast studera konservering av kyrkoherdehushåll bygger bland annat på Peter Lind-

ströms forskning om prästtillsättningar i Hälsingland där han konstaterar att församlingen och 

stiftet tog större del i kyrkoherdetillsättningar än lägre tjänster i pastoratet.  Rent faktiskt är    30

gotländska pastorat också tämligen små och komministrar, kaplaner eller adjunkter förekom 

bara i de största församlingarna eller där en son/måg/släkting tjänstgjorde som kyrkoherdens 

medhjälpare oftast då den ordinarie prästen var åldrig och/eller sjuklig. Under tiden 

1650-1850 innehade kyrkoherdar sina tjänster tills de avled. Stiftet hade under undersök-

ningsperioden 1650-1850 ett antal av 44 pastorat. Under  perioden skedde 400 kyrkoherdetill-

sättningar som samtliga ingått i undersökningen.  

 På grund av att Visby stadsförsamling och Lärbro församling har andra förhållanden 

har dessa exkluderats. Lärbro är biskopens s.k prebende vilket medför att tillsättning av präs-

ter skiljer sig från andra landsförsamlingar. Väskinde och Bro pastorat blev prebende för 

Conrector i Visby men under så sent 1700-tal att detta inte bedöms påverka utfallet av konser-

veringarna mer än möjligen marginellt så därför har data härifrån inkluderats. Kyrkoherde-

tjänsten i När & Lau var under 1657-1689 prebende till de första superintendenterna. Då den-

 Erik Sandstedt. Prästerskapets ekonomiska och sociala villkor i Lunds stift 1723-1832. Lund : Diss Univ. 26

Lund, 1986, s. 12.

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800, s. 31.27

 Norrman, Konserverade, änkor och kvinnor på undantag, s. 38.28

 Norrman. Konserverade, änkor och kvinnor på undantag, s. 17.29

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800, s. 192.30
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na tid var kort anses den inte heller ha påverkat utfallet. Detta medför att studien omfattar to-

talt 42 pastorat.  Antalet konserveringar registrerades per prostkontrakt och fördelades på fyra 

tidsintervall 1650-1700, 1700-1750, 1750-1800 samt 1800-1850. Tanken bakom är att regi-

strera antalet konserveringar för varje treding (= prostkontrakt) är användbart för uppvisande 

av trender och eventuella lokala avvikelser. Valet av halvsekel som tidsperiod baseras på att 

från 1650 är källäget gott och ligger helt inom den svenska tiden i fråga om tillhörighet. Got-

land bedöms för litet för att  ytterligare detaljnivåer skall vara försvarbara. Den långa under-

sökningsperioden har valts för att möjliggöra en diskussion kring mer långsiktiga förändringar 

för att därigenom möjliggöra en analys av trender och jämförelse med kyrkolagstiftning över 

tid. 

Resultat 

I det norra kontraktet som består av tolv pastorat när prebendepastoraten är frånräknats skedde  122 

kyrkoherdestillsättningar under de två århundraden som studerades (Tabell 1). 

Tabell 1: Antal konserveringar 1650-1850 i Norra Tredingens kontrakt, Visby stift

Församling Änka Son/måg 1650-1700 1700-1750 1750-1800 1800-1850 Antal till-
satta

Källunge &Vallstena 3 4 2 3 2 0 10

Fole & Lokrume 1 3 2 1 1 0 11

Bardlingbo & Ekeby 0 2 1 0 1 0 12

Follingbo & Akebäck 1 1 0 2 0 0 8

Endre & Heideby* 
*(Prebendeförsaml.)

- - - - - - -

Västkinde & Bro 1 1 2 0 0 0 13

Martebo & Lumme-
lund

2 1 2 1 0 0 10

Stenkyrka & 
Tingstäde

1 1 2 0 0 0 9

Hangvar & Hall 0 2 1 1 0 0 12

Fårö 2 1 0 2 1 0 8

Rute, Fleringe, & 
Bunge

0 4 1 1 1 1 12

Lärbro & Hellvi* 
*(Prebende församl.)

- - - - - - -

Othem & Boge 1 3 1 1 2 0 8

Hainhem & Bäl 2 1 1 0 0 9

Summa 12 25 15 13 8 1 122
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I 37 fall skedde successionen med konservering (30 procent). Av dessa skedde de övervägande fler-

talet under 1600-talet andra hälft och 1700-talets  första hälft. Under dessa tidsperioder skedde 

skedde 28 av 37 av konserveringarna (76 procent). Konservering genom son eller dotter skedde i 68 

procent av fallen. Antalet konserverade kyrkoherdeänkor var 12 stycken på 122 kyrkoherdetillsätt-

ningar. Under 1800-talet skedde i stort sett inga konserveringar av prästänkor alls. 

 I mellersta kontraktet (Tredingen) bestående av 15 pastorat är det totala antalet konserve-

ringar 41 fall på 144 tillsättningar av kyrkoherdetjänster vilket utgör 28 procent. Frekvensen av 

konservering via dotter/måg utgör 66 procent  av dessa. Konservering av änkan skedde i 13 fall av 

de 144 tillsättningarna vilket innebär 9 procent (Tabell 2). 

Tabell 2: Antal konserveringar 1650-1850 i Mellersta Tredingens kontrakt, Visby stift

Pastorat Änka Son/måg 1650-1700 1700-1750 1750-1800 1800-1850 Antal till-
satta

Stenkumla, Vester-
hejde &Träkumla

1 2 2 0 1 0 10

Vall & Hauggrän 1 3 2 1 1 0 11

Atlingbo 0 1 2 0 1 0 8

Roma & Björke 1 1 1 1 0 0 9

Dalhem, Ganthem & 
Halla

1 1 1 0 0 1 8

Hörsna & Bara 1 1 1 1 0 0 13

Gothem & Norr-
landa

2 1 1 1 0 1 9

Östergarn, Ardre & 
Gammalgarn 

1 4 2 2 1 0 9

Kräkingbo, Anga & 
Ala

1 2 1 1 1 0 9

Sjonhem / Viklau 2 2 1 2 1 0 10

Vänge, Buttle & 
Gullrupe 

0 2 0 2 0 0 11

Heide & Väte 0 2 1 1 0 0 7

Klinte & Fröjel 1 3 1 2 1 0 10

Sanda, Vestergarn & 
Mästerby

0 2 1 1 0 0 9

Eskelhem & Tofta 1 1 1 0 1 0 11

Summa 13 28 18 15 8 2 144
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Här kan också konstateras att antalet konserveringar var ytterst fåtaliga under första hälften av 

1800-talet men de förekom. Konservering genom son eller dotter skedde i 68 procent av fallen. An-

talet konserverade kyrkoherdeänkor var 12 stycken på 122 kyrkoherdetillsättningar. 

Under 1800-talet skedde i stort sett inga konserveringar av prästänkor alls. 

 I södra tredingens 15 pastorat förekom det 31 tillfällen av konservering på 124 tillsättningar 

vilket utgör 25 procent av de tillsatta kyrkoherdetjänsterna. 90 procent av dessa var genom son/måg 

(Tabell 3). 

Tabell 3: Antal konserveringar 1650-1850 i Södra Tredingens kontrakt, Visby stift

Pastorat Änka Son/måg 1650-1700 1700-1750 1750-1800 1800-1850 Antal till-
satta

Stenkumla, Vester-
hejde &Träkumla

1 2 2 0 1 0 10

Vall & Hauggrän 1 3 2 1 1 0 11

Atlingbo 0 1 2 0 1 0 8

Roma & Björke 1 1 1 1 0 0 9

Dalhem, Ganthem & 
Halla

1 1 1 0 0 1 8

Hörsna & Bara 1 1 1 1 0 0 13

Gothem & Norr-
landa

2 1 1 1 0 1 9

Östergarn, Ardre & 
Gammalgarn 

1 4 2 2 1 0 9

Kräkingbo, Anga & 
Ala

1 2 1 1 1 0 9

Sjonhem / Viklau 2 2 1 2 1 0 10

Vänge, Buttle & 
Gullrupe 

0 2 0 2 0 0 11

Heide & Väte 0 2 1 1 0 0 7

Klinte & Fröjel 1 3 1 2 1 0 10

Sanda, Vestergarn & 
Mästerby

0 2 1 1 0 0 9

Eskelhem & Tofta 1 1 1 0 1 0 11

Summa 13 28 18 15 8 2 144
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Konserveringar som åtgärd för att stödja änkor och barn till avlidna kyrkoherdar hade 1650-1700 

sitt maximun av 51 fall. Därefter sjönk frekvensen successivt under följande perioder till att den 

sista perioden 1800-1850 endast vara enstaka (Diagram 1). 

Diagram 1. Kumulativ frekvens av konserveringar under de olika tidsperioderna. 

Under uppföljningstiden 1650-1850 tillsattes 410 kyrkoherdetjänster av vilka löstes 109 med kon-

servering i någon form ( 27 procent). I endast 7 procent av tillfällena var det änkan till den avlidne 

kyrkoherden som konserverades. I övriga fall var det det dotter eller son/måg som utgjorde objektet.

  

 Alla pastorat utom 3 i Gotlands stift är från början konsistoriella vilket innebär att kyrkoher-

detjänster tillsätts av den kyrkliga organisationen. Under 1650- talet då Gotland blev svenskt förkla-

rade Karl IX alla gäll som regala det vill säga att de tillsätts av Kungl. Maj:t. Detta hade ingen prak-

tisk betydelse men fortfarande är tre pastorat betecknade som regala sedan 1693. De tre pastorat 

som också i herdaminnet har betecknats som regala hade fått denna status på 1600-talet. Det är 

stadsförsamlingen Visby, biskopens praebende Lärbro och Landshövdingens hemmaförsamling 
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Roma.  Eftersom Gotland i princip styrdes av prostarna fram till 1573 då en superintendent (bis31 -

kop) först tillsattes efter reformationen har man kunnat agera självständigt. Då det fanns superinten-

dent (senare biskop) var det dessa som utfärdade tillsättningar. Ibland förekom kungliga förordning-

ar trots att det inte fanns några de facto regala pastorat. Under en period under tidigt 1700-tal sökte 

präster antingen snabba på sin befordran eller upphäva sina straff (suspendering) genom kungliga 

dekret. Det förkom också att krigspräster hade med sig en kunglig fullmakt vid hemkomsten. Påfal-

lande många av dessa kungliga brev var utfärdade i Bender. 

 Under perioden var det 229 kyrkoherdebarn som antingen själva blev präster själva (män) 

eller gifte sig med präster (kvinnor) jämfört med de  81 individer som var en del av en konservering 

(Tabell 4).  

Prästänkor hade beviljats viss ersättning via Sveriges riksdag 1654 konfirmerad i domkapitlet 1666. 

Trots detta återkom frågan ofta i domkapitlets protokoll.  Detta kan tala för att beslutet inte varit 32

helt klargörande eller åtminstone fungerade dåligt. Det faktum att Gotlands stift inte hade någon 

särskild avgift till statens kallat kronotionde kunde också spela in.  

 Prästerna stannade i regel lång tid i sina pastorat eftersom de inte hade någon pensionsålder 

utan innehade tjänsten på livstid. I Heide och Väte pastorat var hr Jens präst 30 år, hr Niels präst i 

60 år och efterträddes av mågen Niels som tjänstgjorde i 52 år vilket blir 142 år sammanlagt.    33

Jens Lerbom visar i sin avhandling att det gick trögt att rekrytera svenska präster  på Gotland efter 

 Kyrkohistorisk årsskrift, Svenska kyrkohistoriska föreningen, Uppsala, 190. Sid 13731

 Siltberg, Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel, s. 495.32

 Lemke, Visby stifts herdaminne, s. 260.33

Tabell 4: Antal kyrkoherdebarns del i konservering och annan prästkontakt

Son/måg till avliden 
kyrkoherde 

Son som blev präst i 
annan församling

Dotter gift med 
präst i annan förs.

Kontrakt Konservering  

Södra tredingen 28 41 41

Mellersta tredingen 28 51 36

Norra tredingen 25 34 26

Summa 81 126 103
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det svenska maktövertagandet. Kring 1660 var endast nio av fyrtiotre svenskar och då hade dess-

utom flera varit präster före det svenska övertagandet av Gotland.  34

Före reformationen var rekryteringsbasen för präster kloster- katedralskolor och konvent men även 

enskilda individer exempelvis söner till besuttna bönder eller borgare. Efter reformationen, särskilt 

från och med 1600-talet skedde rekryteringen oftast ur de egna leden och kravet var universitetsut-

bildning eller motsvarande men det förekom att präster kom från såväl hantverkarhem som ur bon-

deled. 

 En av de mer anmärkningsvärda personhistorier som finns gäller prästen Hans Nilsson Stre-

low som 1607 blev kyrkoherde i Vall. Prästen Hans Nilsson Strelow var född i Visby  1587, där fa-

dern var borgare, han studerade sedan sannolikt i Köpenhamn. Han fick fattigstöd som student 1604 

och återkom 1607 till Gotland. Genom att konservera änkan till kyrkoherden i Vall och hennes  8 

minderåriga barn blev han kyrkoherde i pastoratet och var då  20 år gammal. Redan 1615 blev han 

befordrad till prost och skulle då ha varit i 35-års åldern. Han är vidare känd för sin Gotländska 

krönika om gotländsk historia från 1000-talet och framåt (utkom 1633). Det viktigaste i denna krö-

nika var angivandet av de gotländska kyrkornas första byggnadsår. Några av hans efterträdare fram-

för allt Wallin och Spegel har bedömt årtalen som icke trovärdiga eller i bästa fall patriotiska i över-

kant. Denna krönika har fått ökat intresse på senare år just genom sin datering av kyrkornas bygg-

nadsår.  Många dateringar har på senare tid kunnat bekräftas att de skulle vara kunna vara uppförda 

i mitten av 1000-talet . Strelow som var prost fick under den den sista danska tiden (1644-1647) 35

tjänstgöra som dansk superintendent (generalprost) som även i Danmark blev titeln på ”biskopen i 

nya stift”. Han fick  behålla denna funktion även efter det svenska övertagandet och avgick först vid 

sitt frånfälle 1656. Det konserverade äktenskapet efterlämnade 3 barn av vilka en son blev präst och 

en dotter  gifte sig med en präst. Strelows krönika tillägnades den danske kungen och Strelow fick 

för detta uppbära skatt från ett antal gårdar, vilket privilegium var så nära en adelsförläning man 

kunde komma. Ännu ovanligare var att den svenske regenten drottning Kristina bekräftade förlä-

ningen efter det att Gotland blivit svenskt 1645.  Hans biografi täcker flera av de sakfrågor som 36

änkekonservering, prästbefordran m.m. som berörs i denna uppsats. 

 Lerbom. Mellan två rikens, s. 58.34

 

 Lemke, Visby stifts herdaminne,  s. 31.36
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Analys och Diskussion 

Två präster, Johannes Bonsack från Roma och Johannes Wallensis i Vall, var först katolska sedan 

lutherska präster under den tidigaste fasen av reformationen. Den förstnämnde skall dessutom ha 

varit siste abboten i Roma kloster .  37

 Reformationen var en genomgripande förändring i det senmedeltida/tidigmoderna gotländs-

ka samhället där naturahushållningen rådde fullt ut ända in i modern tid. Även kyrkoherdarna fick 

sin ”lön” huvudsakligen in natura. Ett bekymmer för kyrkan som organisation var hur man skulle ta 

hand om familjen till avlidna kyrkoherdar. Ett sätt var konservering. Prästen som var en ickeadlig 

ståndsperson hade det förhållandevis gott ställt under förutsättning att han innehade sin tjänst en 

längre tid. Det var om han avled tidigt och hade små barn som problemet akutiserades. 

 Antalet konserveringar inom Visby stift uppgick till totalt 26 procent (109 tillfällen)  av de  

410 kyrkoherdetillsättningar som skedde mellan åren 1650-1850.  

 Peter Lindström benämner tiden före kyrkolagen 1650 - 1689 som den tid då prästprivilegi-

erna var den styrande faktorn vid prästtillsättningarna . Det är under denna tid som de flesta kon38 -

serveringarna äger rum på Gotland. Tolkningen bör vara att prästerskapet ansåg att konservering var 

en åtgärd som förespråkades av både prästerna och stiftsledningarna. Samtidigt fick församlingarna 

kända präster, präster som kunde ta hand om företrädarens familj och även var släkt med företräda-

re.  39

 Efter nya kyrkolagen införande 1686 förstärktes, åtminstone illusoriskt, församlingarnas in-

flytande.  För Gotlands del minskade konserveringarna något 33 fall under perioden 1700-1750 40

jämfört med 51 perioden före.  

 Lemke. Visby stifts herdaminne, s. 206; s. 192.37

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800, s. 32.38

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800. s. 49.39

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800. s. 51.40
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 Under frihetstiden första år kring 1723-1730 fick riksdagarna större inflytande och bland 

annat tillsattes en kommission för att se närmare på kyrkans struktur i stort och smått. Slutsatsen 

som Lindström drar angående prästtillsättningar och att det rådde en viss samsyn mellan prästerskap 

och Kungl. Maj:t. med ökad meritokratisk grund för tjänstetillsättningar.  Under åren 1731 - 1800 41

var det riksdagens resolution som gällde och som innebar att församlingarna hade att välja på de  

kandidater som stiftsledningen ”föreslog”.  Under hela 1700-talet så sjunker antalet konserveringar 42

på Gotland. 

 De undersökningar som gjorts på svenskt material så har skillnaden i resultat i regel legat i 

hur konservering definierades. Norrman definierar konservering med att änkan och de prästdöttrar 

som gifte sig med efterträdaren räknas däremot inte söner som efterträdde sin fader.  Om dessa 43

siffror anpassas till härvarande definitioner (inklusive söner) så blir konserveringsomfattningen 15 

procent och då har Norrman inte redovisat den första 20-årsperioden under 1700-talet den mellan 

1700 och 1720. Eftersom konserveringarna var mer talrika i början på 1700-talet än senare skulle 

siffrorna sannolikt blivit  högre om hela århundradet hade redovisats. 

 Frasen ”Änkan konserverades” har i strikt betydelse inneburit att hustrun till den nyss avlid-

ne kyrkoherden gifter sig med makens efterträdare. Allt för att garantera status och försörjning till 

den gamla prästfamiljen och även bespara församlingen kostnader. Hur intressant och fantasieggan-

de det än låter så var det inget stort antal änkor som genomled detta. Endast 7 procent  (38 indivi-

der) av tjänstetillsättningarna i Visby stift mellan 1650-1850 skedde genom att efterträdaren gifte 

sig med änkan. Norrman har i sin omfattande studie över konserveringar i ärkestiftet kommit fram 

till lite drygt 4 procent ”rena” prästänkekonserveringar.   

 I vilken omfattning konserveringen användes varierade sannolikt från stift till stift. Hernroth 

beskriver efter att undersökt alla församlingar i Växjö stift att frekvensen var 26 procent under 

1600-talet och 31procent under 1700-talet. Sammanlagt var det dubbelt så många döttrar som änkor 

som konserverade präshushållet. .  Widén däremot har i sin undersökning av Åbo stift betydligt 44

lägre siffror kring 11-12 procent.    45

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800. s. 68.41

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800. s. 9042

 Norrman. Konserverade, änkor och kvinnor på undantag, s. 146.43

 Lemke. Visby stifts herdaminne, s. 84.44

 Widén. Änkeomsorg i ståndssamhället, s. 40.45
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 Konserveringen på Gotland med samma definitioner som Hernroth och Widén visar att de 

överensstämmer något sånär vad gäller omfattning. Samtliga undersökningar visar att konservering 

via son eller måg var den vanligaste formen. Konservering av enbart änka redovisas till mellan 5-10 

procent. Gotland uppvisar en frekvens av denna till 7 procent. 

 Till stor del överensstämmer användandet av konservering som änkehjälp mellan de under-

sökningar som finns i olika stift. Dock råder det osäkerhet kring det tidiga 1600-talet. Ofta känner 

man till biografiska data för prästen men inte för hustru och barn. Många  präster satt länge och i 

Kräklingbo var alla kyrkoherdar från reformationen till 1780 en kontinuerlig räcka av söner och 

mågar.  46

 I huvudsak är resultatet i denna uppsats kongruent med hur konservering handhades såväl 

frekvensmässigt som tidsmässigt i andra Svenska landsbygdsstift och hypotesen att Gotland skulle 

avvika på grund av sin historia håller inte. 

 Naturligtvis hade samhällsutvecklingen i övrigt under denna långa period inflytande på hur 

kyrkan kunde hantera änkeproblemet. Den tidigaste anteckningen från Gotlands stift är från 1686 

där konsistoriet fattade beslut om att inrätta gemensam uppbörd av 1 tunna säd per pastorat till be-

hövande änkor.  Åter igen vid konsistoriets möte januari 1687 diskuterades prästänkornas situation.  47

Det förefaller osäkert om den beslutade änkehjälpen genomfördes eftersom frågan återkom. 

 Widén konstaterar att i Åbo stift kom genom konservering och kungliga ingripanden ett stort 

antal s.k. krigspräster från stormaktstidens alla krig att upprätthålla flera kyrkoherdetänster.  Detta 48

ledde till protester och ett slags lokalt godkännande i form av formell pastoralexamen infördes. På 

Gotland finns ett brev bevarat där Karl XI framhåller vikten av att prästerskapet är utbildat och att 

konsistoriet är ansvarigt härför.  Samtidigt finns ett flertal kungliga utnämningar fån både Karl XI 49

och Karl XII.   50

 I det Kungliga privilegiebrev som utfärdades i samband med 1720 års regeringsform utfär-

dades 1723 förtydligande av prästprivilegierna infördes även regler om prästänkor och regler om 

tillsättning av präster där församlingen gavs formellt ökat inflytande.  Nästan samtidigt skedde från 51

 Lemke. Visby stifts herdaminne, s. 250.46

 Lemke. Visby stifts herdaminne, s. 51347

 Widén. Änkeomsorg i ståndssamhället s. 50.48

 Lemke. Visby stifts herdaminne, s. 507; Widén s.50; Lerbom. s. 201.49

 Lemke. Visby stifts herdaminne, s. 239 under kyrkoherde Castelius.50

 Sandstedt. Prästerskapets ekonomiska och sociala villkor i Lunds stift 1723-1832, s. 12.51
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och med 1731års riksdag där prästerskapet genomdrev att församlingarna endast hade att välja mel-

lan de tre kandidater stiftsledningen valt ut.  52

 Under frihetstidens riksdagar var prästeståndet aktivt och fick gehör i många frågor särskilt 

inkomstrelaterade. Sandstedt redovisar från riksdagen 1746-1747 att prästerna utövar viss egenkri-

tik för att vara för giriga. Vissa förbättringar för prästänkor kommer under denna tid.  Norrman re53 -

dovisar ett resonemang där 1739 års prästvalslag ledde till ökade ansökningar om utökning av nå-

deår. Lindström beskriver i sin avhandling ett tillsättningsärende där församlingen försöker hävda 

en kandidat som hade möjlighet att konservera prästhuset men där stiftsledningen hade en annan 

kandidat som slutligen fick tjänsten.  54

Alla dessa förändringar gjorde att konserveringar försvårades genom att större krav ställdes på den 

som aspirerade på den ledigblivna tjänsten men också genom att allt större del av prästens intäkter 

utgjorde kontanta medel. . Den meritokratiska utveckling under frihetstiden formaliserades allt mer 55

och regelverket gjorde att församlingarnas eventuella önskemål om konservering också blev allt 

svårare att hävda. 

 Jens Lerbom tar i sin avhandling upp frågan om existensen av en gotländsk bondeelit som 

tillskrivs ansvar och makt som går från generation till generation.  Samma fråga kan väckas angå56 -

ende prästerskapet. Eftersom det visar sig att prästyrket ofta ”går i arv” till söner och prästdöttrar 

gifter sig med präster så finns bilden av ett finmaskigt nät av släktskapsband som kan tolkas som 

elitistiskt. Resultaten i denna uppsats (tabell 4) visar att kyrkoherdebarn oftast gifte sig inom präste-

ståndet även då formell konservering inte var aktuell. Detta skulle kunna tala för att även andra för-

samlingspräster kunde bidra till prästhusets bevarande. Det förekom också att prästänkan kunde gif-

ta sig med annan församlings kyrkoherde. Detta skulle kunna tolkas som elitistiskt såväl som en 

”utvidgad” konservering där andra församlingar än den vars kyrkoherde avlidit är inblandade. 

 Slutsatsen är att Gotland använde konserveringar under 1600- talet och 1700-talet i samma 

utsträckning som andra landsförsamlingar i Sverige möjligen med undantag av ärkestiftet och att 

det i huvudsak var döttrar till den avlidne som var involverade. Bruket av konservering avtog under 

1700-talet och det finns endast enstaka fall under tidigt 1800-tal. En av de enskilt största anledning-

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800. s. 89.52

 Sandstedt. Prästerskapets ekonomiska och sociala villkor i Lunds stift 1723-1832, s. 20-21.53

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800, s. 98 ff.54

 Norrman. Konserverade, änkor och kvinnor på undantag, s. 162.55

 Lerbom. Mellan två rikens, s. 174.56
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en till att konserveringarna avtog för att slutligen upphöra var att från och med 1731 års resolution 

så blev kyrkoherdetjänsterna alltmer meritokratiskt tillsatta och församlingarnas makt/önskemål 

blev mer och mer irrelevanta. Hernroth hänvisar till ett kungligt brev 1811 som formellt begränsade 

möjligheten till konserveringar men ändå inte direkt förbjöd dem. Församlingarna kunde dock om 57

meriterna hos kandidaten inte var för underlägsna de andra kandidaternas få sin vilja igenom så att 

en konservering kunde komma till stånd. Lindström ger flera exempel på sådana fall från bland an-

nat Ljusdal.  Genom att 1883 års lag om prästtillsättninngar genomfördes blev det i praktiken 58

omöjligt att tillämpa konserveringar. En reglering av prästernas löne-och anställningsförhållande 

samt kravet på utbildning var den främsta orsaken till att konserveringar upphörde. Parallellt fick 

änkorna reglerade pensioner som samverkade med de tjänsteregleringar som tvingade fram ett av-

skaffande av konserveringar rörande prästerskapet. 

 Herdaminnen, och då specifikt från Visby stift innehåller även uppgifter om storlekar på 

prästgårdarna och detaljerad information om giftermål mellan individer i prästeståndet. Det finns 

alltså material till ytterligare relevanta studier om det gotländska prästerskapets sociala roller och 

levnadsvillkor. 

 Hernroth. Den konserverade änkan, s. 95.57

 Lindström. Prästval och politisk kultur 1650-1800. s. 103.58
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Sammanfattning   
  

Denna uppsats behandlar företeelser som tidsmässigt utspelade sig efter reformationen men i hu-

vudkällan Visby stifts herdaminne, finns märkligheter som ägt rum under den katolska tiden. Herr 

Petrus var kyrkoherde i Rone på sydöstra delen av Gotland och dog 1381. Om honom berättar Len-

ke med hänvisning till biskop Wallins uppteckningar följande: ”Han var så helig att han kunde 

hänga sina handskar på solstrålarna och han hörde hela tiden himmelens klockor ringa. Han kunde 

också förutse sin egen död och bjöd in till gravöl när tiden var inne. Just som han välkomnade den 

siste gästen lossnade kläppen i kyrkklockan och träffade Herr Petrus som avled. Eftersom han tingat 

präst till begravningen kunde gravöl och begravningskalas hållas samtidigt”.                                                                                                                               59

 Även om prästen ansågs som ståndsperson var i regel deras ekonomiska förhållanden mer 

osäkra än hos självägande bönder. Prästhushållet ägde i princip ingenting och detta blev uppenbart 

vid tidiga dödsfall av en yngre präst. Även om det fanns rudiment till försäkringar i form av så kal-

lade änke- och pupillkassor i vissa stift så var det inte tillräckligt. Speciellt gällde detta när kyrko-

herden avled tidigt och det fanns fler omyndiga barn i familjen. Regelmässigt fick änkan ett nådeår 

vilket innebar att hon fick inkomsterna av prästgården under ett år. Var prästen åldrig var barnen 

stora och prästerna hade ofta köpt en bondgård för att använda som efterlevandeskydd. Konserve-

ring av prästhuset var en lösning som kunde passa både stiftsledning och församling när en kyrko-

herde avled. Processen innebar att änkan eller någon i prästfamiljen fortsatte under nästa innehavare 

av tjänsten. För änkans eller prästdöttrarna innebar det äktenskap och för prästvigda söner att de ef-

terträdde fadern. Företeelsen premierades av gällande föreskrifter och gavs till och med försteg 

framför andra sökande till den lediga kyrkoherdebefattningen. Konservering där såväl änkor som 

söner/mågar ingick hade en omfattning av 33 procent av de 359 återbesättningar av avlidna kyrko-

 Lemke. Visby stifts herdaminne. s. 371.59
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herdars tjänster som registrerats. I endast 7 procent av fallen omfattades den avlidne kyrkoherdens 

änka. Det  betyder på individplanet att 38 änkor konserverades under de 200 år som studerades, 

Därmed kan också Gotlands stift bidra till att avfärda myten om den evigt konserverade änkan. Om-

fattningen av konserveringsinstitutionen på Gotland överensstämmer med andra landsbygdsstift 

som exempelvis Växjö men är högre än inom ärkestiftet. Efter att ha varit tillämpade under 150 år 

så försvann konserveringen så gott som helt under första delen av 1800-talet.                               

En starkt bidragande faktor till nedgången och det slutliga upphörandet av konserveringen 

som princip var de krav på formell prästutbildning som infördes av Karl XI och senare drevs på 

riksdagarna av prästeståndet. Den successiva meritokratiska inställningen inom prästerskapet och de 

förändringar av samhället både strukturellt och kulturellt gjorde att lösningar på hur änkefrågor 

skulle lösas inom prästerskapet gjorde att konserveringar i alla former upphörde under 1700-talets 

utan att specifika beslut om avskaffandet behövde fattas. Detta kom först 1811 genom ett kungligt 

brev och mer definitivt genom 1883 års lagstiftning. 
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