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Miljön kring Vänge kyrka och prästgård 
ligger inom ett område, som bedömts vara av 

kulturhistoriskt riksintresse. Den traditio
nella, ålderdomliga konstellationen kyrka -

prästgård - skola, dvs sockencentrum är sär

skilt tydlig här. Vänge prästgård tillhör en av 

länets vackraste och bä:;t bevarade prästgår
dar och blev av den anledningen förklarad 
som byggnadsminne redan 1956, i mars 1993 
efter förnyad prövning också skyddad enligt 

nu gällande kulturminneslag. 

Prästgårdarna intar en särställning i vårt 

lands kulturhistoria. Under århundradena 

har de utgjort en viktig bas för andlig odling, 
bildning, rekreation och samvaro för socken
borna. Härifrån förmedlades lärdom, under
visning och nya impulser av annat slag. 

Vänge prästgård utgör i det avseendet ing
et undantag. Med sitt läge längs Vängeån, i 
ett naturskönt parkområde med delvis unik 

flora utgör den en vital och levande kultur

miljö, en oas öppen och tillgänglig för alla 

mitt i det starkt expanderande samhället 

Brunna. 

Redan i Upplandslagen 1296 reglerades 

det antal byggnader som skulle finnas på 
prästgårdarna och deras funktion beskrivs. 

För uppförandet av prästens sju s k laga hus 

svarade socknens bönder. Förutom man

gårdsbyggnad med tillhörande bodar skulle 
finnas stall, fähus m m eftersom sockenpräs

ten vid sidan av sitt andliga värv också var 
bonde. 

Olika kungliga resolutioner under 1700-

talet preciserade bestämmelserna om de laga 

husen och redogjorde för byggnadernas ut

seende och storlek. Den lokala byggnadstra
ditionen avgjorde den slutliga utformningen. 

Prästgårdens byggnader låg vanligen sam
lade i två separata fyrkantbyggda gårdsgrup
per, mangården och fägården . Denna s k 
mellansvenska gårdstyp tycks vara utveck
lad redan under 1500-talets slut och under 
1600- 1700-talen och större delen av 1800-ta

let har sannolikt de flesta kyrkoherdebostäl

lena i Uppland haft denna uppbyggnad. 
Under 1700-talet uppfördes många nya sä

tes byggnader på de uppländska prästgårdar-
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Karta från J 790 (jver Vänge prästgård, som v isar den tydliga uppde/11i11gett i mangård och fägård med tätt sam
manbyggda hus. Till mangårdm leder två vägat; e11 i väster och en i ijster genom ett portlidei: Man gårdens bo
stadshus i väster ärpå kartan ritad iiver två mindre byggnader, som samwlih riv its ellerflyttats fiir att ge plats 
fijrhuvudbyggnaden. SO om man gårds.fyrkanten syns humlegårde11 som senare besh-ivs flyttad till ladugården. 
Renritning av Stig Sundbeig efter forta i Lantmäterifontorets arh v. 

na enligt de riktlinjer som angavs i olika 
kungliga resolutioner. En strävan efter 
ståndsmässighet i mangårdsbebyggelsen blir 
alltmer tydlig under påverkan av 1700-talets 
slotts- och herrgårdsbyggnadskulrur. Man
gården fick en striktare uppbyggnad med sä
tesbyggningen flankerad av flyglar och omgi
ven av en trädgård. Också i planlösningen 
märks en påverkan från slotts- och herrgårds
arkitekruren. Den sk sexdelade planen med 
en stor sal i mitten innanför en förstuga och 
mindre rum vid gavlarna är de n bostadsform 
som under 1700-talet och 1800-talet kom att 
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ersätta den äldre parstugan som prästgårdens 
sätes byggnad. 

Under 1800-talet kom prästgårdsmiljöer
na successivt att förändras i sin helhet bero
ende på skiftesreformer, ändrade produk
tionsförhållande n för jordbruk och djurhåll
ning samt den gradvisa avvecklingen av 
prästgården som egen jordbruksenhet. 

Den fysiska miljön förändrades . Mangår
dens öppnare karaktär underströks av bo
stadshusets framhävande, flyglar och om
kringliggande trädgård. Ekonomibyggna
dernas funktioner samlades i färre och större 



llii11ge priistgr/!'(/s 111a11bygg11arl i september 1994. Foto l\t11i11 Ma1111berg W1äi11. 

byggnader. De n tidiga re karakte ristiska s i ur

na formen på såväl mangård som fägå rd över

gavs. 

Denna föränd ring i gårdssrrukrurc n illu

s treras tyd ligt i bevarade ä ldre kartor över 

Vänge prästgård, dels i srorsk ifrcska rra n från 

1790 där husen ännu ligger r~itt samman

byggda i man- och fägårdse nhcrcr dels i kar

ta från 1900, där bebyggelsen har e n be tyd

ligt friare och mer öppen placering. 

I syne prorokoll och ekonomiska besikt

ningar, som äger rum i samband med att en 

ny bosrälls inne havare rill rr~ider, kan vi grad-

vis följa prästgårdens förä nd ring under 1800-

talet. De enski lda byggnadernas status och 

kondition beskrivs noggranne, däremot ger 

dessa handlinga r inga upplysninga r om hu

sens inbördes placeri ng. 

Prästgårde ns sätes byggnad, det n uvaran

dc försam lings hc mmcr, som sannolikt upp

förts i s lutet av 1700-ralcr med sexdelacl 

planlösning beskrivs i syneprorokoll från 

1828 vara i stort behov av purslagning. Vida

re ska man byggnaden fö rses med nytt rak av 

regel. Brygghuscr, som är nyuppfört, utgörs 

av en rimracl, rödfärgad byggnad med tegel-
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Vänge prästgård 1893. T h skymtar den äldre manbyggnaden, 11uvarandejö·rsamlingshemmet. Foto i Nordiska 
Museets arkiv. 

tak. Utanför mangårdens slutna fyrkant har 
en spannmålsbod just uppförts. Den be
skrivs vara 9 alnar och 10 tum lång och 10 al
nar och 6 tum bred samt hela 18 varv hög. 
Övriga byggnader som församlingsborna ska 
ansvara för är visthusbod, stall som behöver 
ersättas med ett nytt och få en ny placering, 
ladugård som nyligen rödfärgats men måste 
förses med ny takhalm, fähus och tiondelada, 
vars halmtak också behöver bättras på. 

De hus som boställsinnehavaren själv 
skall svara för underhåll av är bl a källare, 
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drängstuga, hemlighus, vagnslider, bastu, 
svinhus, fårhus och en ladubyggnad. 

1845 tillträder hovpred ikanten Joh Israel 
Hammarin som ny kyrkoherde i Vänge. 

Under den driftige Hammarins tid påbör
jas omvandlingen av prästgården till den mil
jö vi ser idag. 

I en ekonomisk besiktning 1850 berättas 
att Hammarin, mest på egen bekostnad, låtit 
uppföra en ny tvåvånig manbyggnad, efter
som den äldre ansågs förfallen och otidsen
lig. Den nya man byggnaden var 40 alnar lång 



Gamla 111a11bygg11ade11 frt111 viiste1; de11 e11rla bygg11a
rlm på pliistgtlrd>to111te11 som lir reveterr1rl orh p11tsarl. 
Foto Kari11 Ma1111beru \V1i?ti11. 

och 15 alnar bred. Den var t imrad och täckt 

med tegeltak, försedd med vattenrännor och 
stuprör av bleck samt målad med gul olje

färg. Den stå tliga manbyggnadcn, som vid 
1860-talcts m itt k läddes med pane l gav 

prästgårdsmiljön e n ny ståndsmässighet. 
De n var uppförd unde r intryck av den nya 

träarkitektur, som utvecklats i ppsala un

der 1830- och 1840-tale n, och är den första 

kända uppländska prästgårde n där annan 
färg än röd färg använts. 

För att bereda p lats fö r de n nya sätes bygg

nade n Ayttades brygghuset ti ll sitt nuvaran

de läge och kom att t ill sammans med den 

gamla man byggnaden att b ilda Ayglar t ill hu

vudbyggnaden. Också brygghusct målas i 

Blyggh11set/bagrmt11go11 frå11 sörln: Tirligm'f rödfär
gad 111e11 /ikso111 rim 11ya h11v11rlbygg11arlm mrl/arl i g11/t 
vid 1800-talfts 111i11. Foto A"ari11 A/01111berg Wn·ti11. 

B1yggh11set/bagarst11go11 och tio11rlebode11. Foto Kari11 
Mm111berg Wreti11. 

gult i överensstämme lse med huvudbyggna
den. Inom mangården Ayttas även and ra hus 

e lle r byggs om för att en öppe n, mer stånds

mässig karaktär s ka uppnås. 

I lam marins ambitioner kom också att om

fatta prästgårdstomten. I 1850 års beskriv-
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Under 1800-talet skedde stora fiirändringar i prästgårdsmiljiin. Planritning iiver prästgården utfiird av kyrko
herde A G Biberg 1918, som byggerpå lantmäterikarta från år 1900. 

I. Flygelbyggnad (gamla sätesbyggnaden) 9. Logar 
2. Sätes byggnaden i två våningar. I 0. Vedbodar, vagnslider oth stall. 
3. Flygelbyggnad med bagarstuga, brygghus och drängstuga. 11. Vagnshus, redskapslider, stall oth fähus. 
4. Visthusbod 12. F å1~ och svinhus. 
5 och 6. Källarbyggnader 13. Gammal lada 
7. Spannmålsbod 14. Smedja 
8. Avträde 15. Kyrksko/an 

16. Kyrkan 

Renritning utfiird av Stig Sundberg av kyrkoherde A G Bibergs plan iiverprästgården i Nordiska Museets arkiv. 
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ning omtalas att »den gamla humlegården 
har flyttats till ladugården och boställsinne
havaren upptagit och anlagt en bättre väg till 
prästgården från landsvägen till gården mitt 
emot karaktärsbyggningen. Väl grusad och 
försedd med en bro över en fördjupning i 
marken ... Omkring den nya och den gamla 
byggningen är mycket planerat och trädgård 
anlagd vari finnes planterade 16 st fruktträd, 
184 st andra träd av åtskilliga slag utom körs
bärsträd och bärbuskar samt häckar och ra
batter med blomsterplanteringar, så att den
na prästgård under hovpredikanten Hamma
rins korta tjänstetid undergått en sådan för
ändring och försköning att den är oigenkänn
lig för den som endast sett den i sitt forna 
skick.» 

Att Hammarin i sin iver att förnya och för
sköna prästgårdsmiljön också kom att bereda 
arbetsförtjänst åt behövande församlingsbor 
efter den »brist och nöd i orten, som förorsa
kats av 1845 och 1846 års missväxt» sågs som 
något mycket positivt och värt att notera i 
rapporten. 

Genom prästlönereformen 1862 förlorade 
jordbruket sin betydelse som bisyssla för 
prästen och kom att utarrenderas. 

I Vänge togs den gamla manbyggnaden i 
anspråk som arrendatorsbostad, en funktion 
den behöll till 1920-talet då ny arrendators
bostad uppfördes på annan plats och den 
gamla manbyggnaden blev församlingshem. 

I och med 1910 års boställsförordning skil 
des jorden definitivt från själva prästbosta
den, som därefter endast skulle utgöras av 
bostadshus med tillhörande uthus. En 
månghundraårig tradition bröts. 

1910 års boställsordning kom att medföra 

avsevärda förändringar i prästgårdarnas be
byggelsestruktur ofta med en betydande ut
glesning av byggnadsbeståndet som följd. 

Med anledning av den då aktuella omreg
leringen av boställena skickade Nordiska 
museet ur frågeformulär rörande prästgår
darnas byggnader m m i dokumentationssyf
te till landets alla präster. I Vänge besvarades 
frågorna 1918 av kyrkoherde A G Biberg, 
som kompletterade handlingarna med några 
fotografier och en öve-rsiktlig planritning 

över prästgårdens byggnadsbestånd som i 
stort överensstämmer med den karta som 
finns bevarad från sekelskiftet 1900. 

Byggnadsminnesförklaringen av Vänge 
prästgård omfattar den bebyggelse som idag 
återstår av mangården, d v s huvudbyggna
den, församlingshemmet, brygghuset, tion
deboden samt ett garage, som ersatt en tidi
gare vedbod. Dessutom ingår också den om
givande parken och trädgården. 
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