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Nya böcker om biskopsgården 
och om stiftets prästgårdar 
 

I samband med Värmlands bokfestival, den 16-17 november, släpps två nya böcker av 

Stiftshistoriska sällskapet. Den ena berättar biskopsgårdens historia, och den andra 

berättar om alla stiftets prästgårdar. 

– Såväl prästgårdarna som biskopsgården har varit väldigt viktiga historiskt, både 

andligt och kulturellt, säger Lennart Nilsson, vice ordförande i Stiftshistoriska 

sällskapet.  

 

Biskopshuset i Karlstad stod färdigt i början av 1780-talet. Genom att byggnaden överlevde 

den stora stadsbranden 1865 är den en av stadens äldsta byggnader. Men faktum är att gårdens 

historia börjar redan i mitten av 1600-talet. I Biskopsgården i Karlstad berättar Maud 

Forsberg, antikvarie på Antikvarietjänst, om hur biskopsgården utvecklats till den byggnad vi 

ser idag.  

– Biskopsgården är sedan 1935 förklarad som byggnadsminne, och som sådant har den 

ett särskilt värde. Därmed inte sagt att biskopshuset ser ut som när det byggdes. Genom åren 

har byggnaden genomgått både mindre och större förändringar. På gården har det också 

funnits en mängd andra byggnader, av vilka spåren sedan länge försvunna, säger Maud 

Forsberg. 

 

Prästgårdarna – en svunnen epok är en bilddokumentation av stiftets alla prästgårdar på 

1930-talet med en faktaruta till varje gård. Bilderna kommer från ett album som biskop J A 

Eklund fick av prästerna i stiftet på sin 70-årsdag, den 7 jan 1933. Då var det något av 

”prästgårdarnas storhetstid”, idag är endast en handfull gårdar kvar i kyrkans ägo. Redaktör 

och författare till boken är Lennart Nilsson. 

 

Båda böckerna har förord skrivna av Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift.   

 

På onsdag, den 14 november klockan 10, är media välkomna på pressträff i 

biskopsgården i Karlstad där Maud Forsberg och Lennart Nilsson berättar mer om de 

nya böckerna.  

 

Vill du veta mer? Kontakta Maud Forsberg på telefon 070-337 42 92 eller Lennart Nilsson på 

telefon 070-67 140 25 eller mejl lennart.hagalund@gmail.com.  
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