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I föredraget ”Kyrkans tjänande gärning” 
vid Allmänna kyrkliga mötet 1920 sä-
ger Samariterhemmets föreståndare 
Otto Centerwall: ”Den svenska präst-
fruns historia är inte skriven och den 
blir väl aldrig skriven.” Han beskriver 
prästfruars, prästpars och prästhems 
tjänande gärning som ofta skett i det 
tysta. Centerwall ger ett exempel, en 
viss ej namngiven prästfru som tjänade 
församlingsborna med vad vi idag skulle 
kalla hembesök, omvårdnad, stödsam-
tal, själavård. Han syftar sannolikt på sin 
svärmor Anna Kastman.

Centerwall fick fel. Den svenska präst
fruns historia har börjat skrivas. En som 
bidrog till det, som är inskriven i histori
en och bidrog till att förändra prästfruars 
villkor, var Centerwalls dotterdotter Bri
ta Werkström. Det vill jag att vi minns 
nu när hennes liv är avslutat. 

Under ekumeniska kvinnoårtiondet 
1988–1998 samlades nämligen prästfru
ars minnen in av SKS (numera Sensus) 
och Sveriges Kyrkliga Kvinnoråd (nu
mera Kvinnor i Svenska kyrkan). Min
nena arkiverades i Lunds universitets 
kyrkohistoriska arkiv. Några berättelser 
publicerades i boken Prästfruminnen till
sammans med texter som ger forskares 
perspektiv på prästfruarnas historia som 
del av kvinnohistorien. En av berättel
serna är Brita Werkströms (s 234–246). 

Brita Werkström berättar om sin mor 
Anna Greta Carolis liv som prästfru åren 
1933–1964 på skånska landsbygden, i 
en tid och på en plats då prästfrun var 
just prästfru med viktiga uppgifter i den 
församling där maken var präst. Hon 
jämför sin mors liv med sitt eget liv som 
prästfru och yrkeskvinna. Brita Werk
ström var sjuksköterska, senare distrikts
sköterska. När maken, Bertil Werkström, 
var biskop i Härnösand (1975–1983) 
och ärkebiskop (1983–1993) var hon 
den första biskopsfrun i stiftet som 
yrkesarbetade. Brita Werkström drar 
trådar tillbaka till sin (ej namngivna) 
mormorsmor, alltså Anna Kastman. 
Omvårdnadsarbete mormorsmor gjorde 
oavlönat, utan utbildning, som prästfru, 
motsvarar Brita Werkströms eget arbete 
men villkoren är annorlunda. 

Brita Werkström var prästfru men hen
nes omvårdnadsarbete var professionellt 
avlönat arbete på reglerad arbetstid. 
Hon skriver om glädjen hon själv känt 
över att kunna förena arbetet i försam
ling och andra kyrkliga uppgifter med 
yrkesarbete, om att hon inte skulle vilja 
välja bort det ena för det andra. För Brita 
Werkström var det nämligen viktigt att 
fortsätta sitt eget yrkesliv, även om det 
var på halvtid för att också hinna med 
representation som förväntades av bi
skopsfrun.  

Under tiden i Uppsala arbetade hon, 
tillsammans med landshövdingens hus
tru, för att kvinnor gifta med män i 
den typen av positioner skulle kunna 
ha ett yrkesliv.  Brita Werkström berät
tar i Prästfruminnen om förändringar 
som gjorde detta möjligt. Medel ställdes 
till förfogande för catering med inhyrd 
personal till biskopens middagar och för 
städning. Från 1993 anställde några stift 
värdinnor i biskopsgården. Hon genom
drev rätt till timarvode för det arbete 
biskopsfrun gjorde. Samtidigt var Brita 
Werkström sannerligen den som kunde 
organisera stora middagar, laga god mat 
och vara den representativa biskopsfrun. 
Hennes kyrkliga engagemang var genu
int men inte okritiskt. 

Vi som minns henne som en äldre 

släkting minns hennes omtänksamhet. 
Kanske var det därför hon kunde strida 
för att kvinnor i hennes position skulle 
ha ett eget yrkesliv, en identitet utöver 
frurollen, och att arbetet med biskopens 
representation skulle avlönas. Ingen 
kunde säga att Brita Werkström bara 
ville slippa det hon inte gitte göra. Det 
handlade tydligt om principer, om kvin
nors villkor i kyrka och samhälle. 

Ulrika Lagerlöf Nilssons avhandling 
i historia Med lust och bävan. Vägen till 
biskopsstolen inom Svenska kyrkan un
der 1900talet (2010) använder Brita 
Werkströms berättelse som källmaterial 
och sätter in den i ett sammanhang. Av
handlingen beskriver biskoparnas bak
grund och väg till biskopsstolen men 
också deras hustrurs bakgrund och livs
villkor. Brita Werkström framträder som 
en av dem som verkade för att förändra 
biskopsfruarnas villkor så att också de 
ska ha en egen identitet utöver denna 
fruroll. Därigenom skrevs hon in i histo
rien, i Sveriges historia och Svenska kyr
kans historia. När hennes liv nu är avslu
tat och hennes familj, släkt och vänner 
minns henne ska vi också minnas hennes 
del i denna större historia. 

hanna stenström,  
kusinbarn till Brita Werkström
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