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Johan Tyrberg ny biskop i Lunds stift 
Johan Tyrberg, kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn, har valts till ny biskop i Lunds 
stift. I dagens val får han 71 procent av rösterna.  
 
– Fantastiskt att ha fått ett sådant förtroende. Det ska bli en spännande utmaning att efterträda 
biskop Antje i vårt härliga och välskötta stift, säger Johan Tyrberg i en första kommentar.  
 
Lunds stift bjuder in till en presskonferens med nye biskopen kl. 16.00 i eftermiddag. 
Plats: Domkyrkoforum i Lund (intill Domkyrkan)  
 
Preliminärt resultat i dagens biskopsval                     Procent        Röster 
Johan Tyrberg, kyrkoherde och kontraktsprost, Karlshamn    71 818 
Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling    27 310 
 
Totalt antal avgivna röster: 1147 (röstberättigade är 1 250 personer)  
Ogiltiga och blanka röster: 19 
 
På Lunds stifts webbplats finns inom kort en förteckning över hur respektive kontrakt har röstat. 
Den slutliga sammanräkningen sker på stiftskansliet i Lund och påbörjas kl. 15.00 idag.  
 
Johan Tyrberg blir Lunds stifts 69:e biskop. Biskopsvigningen i Uppsala domkyrka sker den 24 
augusti och han mottages i Lunds domkyrka den 30 augusti. Johan Tyrberg efterträder biskop Antje 
Jackelén som blir ärkebiskop i juni. På Lunds stifts webbplats finns en förteckning över alla tidigare 
biskopar i stiftet.    
 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1064182
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1064182


 

 

 
 
Johan Tyrberg, född 1963, prästvigdes 1990 för Lunds stift. Sedan 2007 är han kyrkoherde i 
Karlshamns församling som från och med i år har lagts samman och numera består av tre 
församlingar med namnet Karlshamn-Trensum pastorat. Innan dess var Johan kyrkoherde i 
Frankfurt/Main, Svenska kyrkan i utlandet.        
Mer information om Johan Tyrberg, samt pressfoto, finns på Lunds stifts webbplats.  
 
Kontakta Johan Tyrberg  
Johan Tyrberg, nyvald biskop i Lunds stift, telefon 0454-30 22 01  
  
För mer information om biskopsvalet  

Anders Ploman, stiftsjurist, telefon 046-15 55 10, 0708-81 18 64  
Anders Eriksson, stiftsjurist, telefon 046-15 55 16, 0703-95 70 36 
 
 
Daniel Bramsell 
Pressekreterare 
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83 
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/lundsstift  
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 
 
 
Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar 
Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och 
stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande 
organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat 
om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. 
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