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Bok om domkyrkan 
tack vare donation
En ny bok om Karlstads dom-
kyrka är på gång och kan 
förverkligas tack vare en do-
nation från mångårige kyrk-
värden och kyrkopolitikern 
Per-Jan Wållgren. 

Per-Jan Wållgren är väl hemma-
stadd i domkyrkan och relationen 
inleddes under barnaåren:

– Som pojke på Herrhagen gick 
jag med familjen i julottan. På den 
tiden var det riktiga vargavintrar 
under kriget, det var även två jul-
ottor, en vid fem och en vid sju på 
morgonen.

Han minns att prästerna kunde 
vara stränga:

– Ibland hände det att de hutade 
åt folket: ”nu kan ni komma min-
sann”.

På jul var det ju fullt i kyrkan, 
men kanske inte lika fullt vanliga 
söndagar.

Han minns även att det som 
sades från predikstolen hördes or-
dentligt ut till kyrkobesökarna:

–  Vem det än var som predikade 

så hördes det bra. De talade högt 
och tydligt. Nu för tiden verkar det 
omöjligt att få högtalare som fung-
erar, det är svårt att få akustik som 
stämmer.

Hederskyrkvärd i domkyrkan
Per-Jan Wållgren konfi rmerades 

i domkyrkan för Georg Elinder och 
det var denne som, när Per-Jan 
Wållgren efter 
m e d i c i n s t u -
dier återkom 
till Karlstad, 
introducerade 
honom i kyrk-
värdskapet.

Han var 
kyrkvärd och 
moderat kyr-
korådsmedlem 
först i Norr-
strandskyrkan i 
20 år och däref-
ter i lika många 
år i domkyr-
kan. Idag är han hederskyrkvärd 
i domkyrkan och för tio år sedan 
donerade han och hustrun Monica 

de bägge kyrkskeppen sedan det 
tidigare stulits.

Två napp och Per-Jan Wållgren
När han inför Carlstads-Gillet  i 

höstas tillkännagav sina intentio-
ner att via en donation möjliggöra 
en vacker bilderbok med faktatext 
om Karlstads domkyrka möttes det 
med förtjusning.

Han villko-
rade att texten 
skulle skrivas 
av förre dom-
prosten Harry 
Nyberg som 
”kan mycket 
om kyrkan och 
dess historia” 
och Per Berg-
grén som ” tar 
fi na bilder och 
har gjort fl era 
vackra böcker”. 
Bägge nappade 
och lägger upp 

arbetet tillsammans med Per-Jan 
Wållgren.

– Hemstaden Karlstad och dom-

kyrkan har varit hörnpelare i mitt 
liv, förklarar han gåvan.

– Jag funderade på vad jag kunde 
göra för dessa bägge bitar och kom 
på att en bra och vacker skrift om 
Karlstads domkyrka behövs. Sär-
skilt då det inte fi nns en aktuell så-
dan. Den senaste är en liten enkel 
skrift i svartvitt från 1974.

– Kyrkan förtjänar en modern 
uppföljare, konstaterar Per-Jan 
Wållgren och berättar att boken 
även kommer att ha översättning 
på engelska så att den fungerar som 
guidebok och blir en tillgång även 
för turister och utländska gäster.

Boken ska berätta om bygg-
nadens historia, om bränderna, 
om förnyelse om inventarier och 
mycket annat. 

Nu är arbetet med boken i full 
gång och om allt går enligt pla-
nerna kommer den att ligga klar 
hösten 2009.

EVA DAHL

VACKER INTERIÖR. Karlstads domkyrka har en altaruppsats från 1790-talet och andra intressanta inventarier som det är väl att berätta om, tycker Per-Jan Wållgren.
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Vem det än var som pre-
dikade så hördes det bra. 
De talade högt och tydligt. 
Nu för tiden verkar det 
omöjligt att få högtalare 
som fungerar...

KYRKA och tro



TRIPTYK. Detta konstverk i domkyrkan bär Kjellaug Nordsjös signatur.

LIVETS HAV. Ett av de två kyrkskepp som Per-Jan Wållgren och hans hustru Monica 
skänkte till domkyrkan för tio år sedan. Replikor av gamla skutor som gått på Vänern.

NY BOK. Per-Jan Wåll-
gren har genom en 
donation möjliggjort 
en ny bok om Karlstads 
domkyrka. Arbetet är 
i full gång och hösten 
2009 ska den vara klar.


