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Prästen från 
Staxängsgården

– i bibeln står att vi ska vara rädda om och förvalta skapelsen, 
säger han.
 Med det i ryggen har han räddat Idefjorden från förgiftning, 
hjälpt flyktingar att få uppehållstillstånd och gjort Strömstads 
kyrka till en berömd musikmetropol. Inte ensam förstås, även 
om det varit Sten Edgar tagit initiativet.
 – Jag har slitit ut många medarbetare, kan inget själv. 
 En sanning med modifikation förstås. Men en präst som drar 
många tusen till kyrkan, behöver extra många händer för att 
koka kyrkkaffet, för att uttrycka sig symboliskt. 
 Och Sten Edgar är den som gärna går först, även bokstavligt. 
 – När vi är ute och promenerar kommer min hustru Anna-
Britt hundra meter efter. 
 Han väntar alltid in henne förstås och hon håller honom till-
baka ibland när det går för fort, säger han. 
 – Vi kompletterar varandra!
 När Sten Edgar upplever ett problem i sin omgivning frågar 
han inte om lov, väntar inte, utan agerar. 
 – Jag ångrar inget även om jag kanske gjort annorlunda idag. 
Jag har förstås chansat ibland. 
 Som när han ville få fler över kyrktröskeln och bjöd in musik-
eliten till Strömstads kyrka då han tjänstgjorde där. En satsning 
som växte för varje sommar och fick tidningsrubriker långt 
utanför Bohusläns gränser. När Tommy Körberg skulle sjunga 
blev kyrkan genast fullsatt. Denne lovade då göra ytterligare en 
konsert samma kväll. 
 – Det spred sig så snabbt att kyrkan inte räckte till då heller. Vi 
fick sätta upp högtalare utanför så att alla som ville kunde ta del 
av konserten. 
 Men inte alla var nöjda över tilltaget att ta in ny musik i kyr-
kan. 
 – Organisterna bävade ibland. Som när jag med musikens 
hjälp ville nå ungdomarna. En del musik var så öronbedövande 
att glasmosaiken i fönstren sprack. 
 Gången därpå, då ett band kom med långtradare fulla av ljud-
utrustning, flyttade Sten Edgar ut konserten i parken. 
 Under åren i Strömstad fick arbetade han också, vid sidan av 
församlingsarbetet, för att skydda äldre bebyggelse från riv-
ning.

född i Bro i Bohuslän, på landsbygden mellan Hallinden och 
Lysekil. fadern var politiker – sonen valde att bli präst. men 
mycket i sten edgar staxängs prästgärning har, liksom i politi-
ken, handlat om att vilja förändra. medan fadern hade lagbo-
ken, har sten edgar haft bibeln som rättesnöre. om sitt liv och 
alla möten har han skrivit en bok.

Pappan fick tåget att stanna mellan 
två stationer, men den som träffat Sten 
Edgar förstår att han nog hellre skulle 
ha kört själva tåget. I boken ”Jag heter 
Sten Edgar – minnen, människor, mö-
ten” (2013, GLM förlag) kan du läsa om 
Sten Edgars livsresa, med släkthistoria 
och ett enormt persongalleri med his-
torier om Sten Edgars möten med både 
kända och mera okända, många foton 
och hänvisningar.
Boken går att köpa i bland annat bok-
handeln Din Bok, på Västra Hamnga-
tan samt på 
www.bokus.com. 

Du som vill se Sten Edgars bilder kan 
gå in på hans hemsida:
www.stenedgar.se
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  –  Att rädda kulturarv som tidigare 
generationer skapat är angeläget, sä-
ger han. 
 Att det i bibeln står att vi ska ta 
emot varandra ledde Sten Edgar 
då han hjälpte utvisningshotade 
flyktingar, från bland annat Syrien, 
Ryssland och Chile, att få uppehålls-
tillstånd.
 Som handlingskraftig tonåring bröt 
han sig in i en kyrka. 
 – Min bror och jag var ute på en fle-
ra dagars cykeltur och en kväll fann vi 
ingen sovplats. Jag hittade nyckeln till 
kyrkan så nattlogin var löst!
 Många år senare tjänstgjorde han 
i samma kyrka. Barnbarnen var med 
på en gudstjänst.
 – Men de var mer intresserade av 
under vilken sten jag fann nyckeln, ler 
Sten Edgar. 

under 80-talet blev han 
känd som miljöprosten. 
 – Regeringen hade försökt 
stoppa de norska fabriker-
nas utsläpp i Idefjorden i många år, 
men fick inget gehör, berättar han. 
Birgitta Dahl som var miljöminister 
var mycket bekymrad. 
 Sten Edgar kände hennes närmste 
man och undrade om han skulle för-
söka göra något. Så drog han igång 
debatten om de norska utsläppen Ide-
fjorden vilket så småningom gav öns-
kat resultat. Numera går det att både 
fiska och bada i fjorden.
 Det var dock snarare av ekono-
miska skäl än miljöhänsyn då han i 
unga år försökte sälja begagnat stan-
niolpapper till Marabou. 
 – Min bror och jag ville tjäna 
pengar till julklappar. Även om vi fick 
pengar av våra föräldrar var vi tio sys-
kon som det skulle räcka till. 
 Sten Edgar har kvar det artigt avbö-
jande brevet från chokladfabrikören. 

socialt tränad blev han redan i 
unga år. Pappan hade ofta middagar 
med en blandning av celebriteter 
varav många politiker och männis-
kor från bygden. Eftersom de var så 
många barn i familjen, fick bara ett 

i taget plats att sitta med vid bordet. 
Syskonen Staxäng lärde sig på det 
viset umgängesregler, fick skåla och 
konversera. 
 – Pappa började alltid med att hålla 
tal då han presenterade alla vid bor-
det. Han sa något vänligt om var och 
en av gästerna. Det är nog därifrån jag 
fått mitt enorma personintresse, tror 
Sten Edgar. 
 Uppväxt i lantbrukarhem lärde han 
sig samtidigt kroppsarbete. Pappan 
var under långa perioder frånvarande 
sedan han 1932 blev invald i riksda-
gen. Mamman fick dra lasset därhem-
ma med hjälp av de tio barnen.
 – Vi hade två husjungfrur och två 
drängar, men det var mycket jobb på 
en bondgård och med 14 personer 
bara till vardagsmiddagen!

 – Mammas födelsedag den 10 juli 
var varje år en stor tilldragelse. Det 
kom folk från när och fjärran för att 
vara med på kalaset. 

till präst läste han i Uppsala. För-
fattaren Göran Tunström blev hans 
bästa vän. Det var också i Uppsala 
Sten Edgar träffade Anna-Britt, som 
blev hans hustru. 
 – Jag bjöd inte upp till dans utan till 
Bachs Juloratorium i Uppsala Dom-
kyrka. Vi möttes varje dag på bron 
över Fyrisån, som låg mittemellan 
våra skolor.
 Sin första tjänst som präst fick han 
i Örgryte församling. Det var en tid 
då det var stökigt på gatorna i Lunden 
och många barn som for illa. Sten Ed-
gar ville nå dessa och funderade över 
olika möjligheter. 
 – Det svåraste var att få barn och 
ungdomar att komma till kyrkan och 
att få dem att lyssna på predikningar-
na. Så jag bjöd in till en familjeguds-
tjänst under ordinarie högmässetid.  
Det var bara mina egna fyra barn och 
de ordinarie gudstjänstbesökarna 

som kom. Ett misslyckande tyckte jag. 
 Men då Sten Edgar tog avsked av 
besökarna möttes han av en nöjd äld-
re herre. ”Tack! Det var första gången 
jag förstod en predikan!” 
 Budskapet spreds och snart fylldes 
kyrkan med människor i alla åldrar. 
 – Familjegudstjänsterna blev det 
naturliga sen, säger Sten Edgar. 
 För att lära känna familjerna i om-
rådet och även få fler konfirmander 
tog han också till ett ovanligt grepp. 
 – Anna-Britt och jag skickade per-
sonliga inbjudningar om supé i vårt 
hem. Alla vi bjudit kom! Vi fortsatte 
att träffa familjerna, åkte på läger och 
resor tillsammans i flera år.
 Han fick efter hand stora skaror av 
konfirmander. En flicka som hade det 
svårt hemma erbjöd han att komma 

också året därpå. 
 – Då ville hela gruppen läsa ett 
andra år!
 Han har umgåtts med alla slags 
människor och upplevt många so-
ciala miljöer, säger han.  

efter örgryte blev det Guldheds-
kyrkan. 
 – När Ann-Louise Hanson skulle 
spela i Göteborg inför många tusen 
betalande gäster fick jag henne att 
sjunga i gratis i kyrkan innan konser-
ten.
 – Det är annorlunda nuförtiden, 
säger Sten Edgar. Men länge lyckades 
jag pressa ner artisternas ersättning 
då de sjöng i kyrkan. Jag berättade vad 
jag kunde betala dem och oftast 
accepterade de summan. 
 Det har hänt att han har blivit kal-
lad "Jippoprästen" på grund av de 
populära konserterna. Men skälet har 
aldrig varit sekulärt.  
 – Musiker och sångare har fått sin 
talang av Gud att dela med sig av, sä-
ger han. När de sjunger i kyrkan får 
det inte bli ett geschäft! 
 Han tycker att kyrkan blivit för 
sekulariserad idag, kommit bort från 
det centrala budskapet i bibeln. 
 – Bibeln läses för litet idag! tycker 
han.
 Att partipolitiken blandat sig in i 

"Konserter i kyrkan får 
inte bli ett geschäft!"
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kyrkovalet är han också kritisk mot. 
 – Det skulle tagits bort då kyrkan 
skildes från staten! tycker han. Nu har 
till och med Sverigedemokraterna 
tagit sig in. 
 Engagerad i samhället, men hur 
han röstar behåller han för sig själv. 
Fadern var högerpolitiker, men en 
diplomat som kunde samarbeta även 
åt vänster, menar Sten Edgar. 
 – Partierna skulle se över de poli-
tikska gränserna och samarbeta mer.  
Nu anmärker de bara på vad de andra 
gjort och inte gjort, både nu och tidi-
gare. 
 – Titta på hur mycket som förbätt-
ras under 100 år! Det är fel hur vissa 
använder vinsterna, i vård och skola 
men kritiken drabbar också de stora 
grupperna, där det fungerar bra! 
 Sten Edgar har egna erfarenheter av 
den goda vården, då hans dotter varit 
sjuk en längre tid och själv har han 
startat en kristen förskola.

när han just avslutat sin präst-
gärning i Strömstad och gått i pension 
ringde Svenska Kyrkan.
 – De bad mig bli präst på Rivieran.  
 Under tre år arbetade han i Nice, 
ordnade kyrkokonserter som i Ström-
stad och fick folk att gå i kyrkan. 

 – Vi hade artister som Carola, Sofia 
Källgren, Git Gay och Anita Lindblom.
 – Från tv:s Rapport kom Katarina 
Sandström som jag lärde känna. Jag 
fick senare döpa hennes dotter.
 Vid en middag fick han nattklubbs-
drottningen Alexandra Charles till 
bordet. Som han brukar, frågade han 
vem hon egentligen var. "Är det en 
bikt?" svarade hon blixtsnabbt.
 Han och Anna-Britt stannade på 
Rivieran i ytterligare tio år. Sedan 
flyttade de tillbaka till Sverige, till 
Prästgårdsängen i Örgryte. 
 Paret Staxäng äter på Dicksons res-
taurang flera gånger i veckan. 
 – Deras värdinnor hjälper äldre 
till rätta och är fantastiska. Vi brukar 
dela lunchbord med samma personer 
varje gång och får höra så många in-
tressanta livshistorier. 
 Sten Edgar har skrivit en bok och 
uppmanar fler att göra det. 
 – Det är historia att bevara till kom-
mande generationer och inte bara 
intressant för släkten. 

vad har då Sten 
Edgar Staxäng 
kvar att göra? Han 
skakar på huvudet. 
Men så kommer 
det.

 – Jag skriver till politiker och jour-
nalister om vad jag tycker i olika frå-
gor. Det kommer jag att fortsätta med. 

anna-britt och Sten Edgar besöker 
regelbundet några av de som bor på 
Dicksons Hus.
 – Många känner sig ensamma. Men 
släkten kan ställa upp mer, tycker jag. 
Det är inte bara samhällets uppgift. 
 Han har kontakter ända borta  i 
Japan men vill också återknyta kon-
takter med vänner från förr. 
 – När jag sorterade bland mina pap-
per för ett tag sedan fann jag ett brev 
jag fick för femtio år sedan från Göran 
Tunströms första flickvän. Hon skrev 
att hon ville hålla kontakten. 
 Så Sten Edgar skrev  tillbaka ett 
halvsekel senare – och fick svar. Nu 
har de ny kontakt. 
 Blir det en bok till?
 – Jag skriver ner minnen efterhand 
de kommer upp, så det är möjligt. 

Text Suzanne Dahlin

Tvivlaren Lasse Brandeby var en av 
legenderna som Sten Edgar bjöd in till 
samtal om livets mening, i Strömstads 
kyrka. Margareta Krook, Helena Döse, 
Lennart Hyland och Kent Andersson 
samt politiker som Olof Palme har ock-
så varit på besök Foto från Sten Edgars 
privata samling.

Barndomshemmet Staxängsgården 
i Bro, Bohuslän.
På bilden syns hustrun Anna-Britt 
med barnen ... 


