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Mats Åmark (1882-1973) var präst och författare. Han blev teologie kandidat i Uppsala 1905, teologie
licentiat 1915 och teologie doktor 1927. Han blev brukspredikant vid Norns bruk och komminister i
Kungs-Husby och Torsvi församlingar 1912 och tf. kyrkoherde i Lillkyrka och Boglösa församlingar
1917. Han var domkyrkosyssloman i Strängnäs 1924–31, föreståndare för kyrkomuseet i Strängnäs
1924–31, stiftsadjunkt i ärkestiftet 1931–34 och domkyrkosyssloman i Uppsala 1935–53. Bland
Åmarks publikationer kan nämnas Från ärkestiftets helgedomar (1935), Uppsala domkyrka genom
åtta århundraden (1938) och Sveriges medeltida kyrkklockor (1961). Han invaldes som
korresponderande ledamot av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1944.
Tillsammans med Anton Lööw gav han 1951 ut boken Julvisor och cantileor, en liten visbok med dels
svenska översättningar av latinska julsånger (cantileor) och dels folkliga julvisor från Trögds socken i
Uppland. Flera av visorna från Trögd är upptecknade av Åmark själv. Samlingen består i huvudsak av
arbetsmaterialet till denna bokutgåva och donerades till Svenskt visarkiv i februari 2018 av Ingela
Sundström-Öberg, dotterdotter till Mats Åmark.

1. Manus
-

Julvisor och cantilenor (ofullständigt)
Gamla julvisor från Tröjd, samlade och upptecknade i Kungshusby och Lillkyrka-Boglösa av
Mats Åmark

2. Julvisor – texter & noter
-

-

Handskrivet häfte med påskriften ”Gamla julvisor från Tröjd socken samlade och
upptecknade i Kungshusby och Lillkyrka-Boglösa av Mats Åmark och nu [oläsligt] för min kära
dotter [oläsligt] till julen 1927 af M.Å.
Uppteckningar från Tröjds socken (lösblad)
Handskrifter från Utmyrby, Boglösa, fr. 1800-talet
Diverse noter och texter
Diverse anteckningar

3. Korrespondens
4. Tidningsklipp
-

Recensioner av och annonser för Julvisor och cantilenor
Artiklar skrivna av Mats Åmark
Artiklar om sjärngosseseder

5. Trycksaker
-

Julvisor och cantilenor (med handskriven dedikation av M.Å.)
Julvisor och cantilenor (särtryck av förord och innehållsförteckning)
Boknyheter – Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag
Skillingtryck, ”Ord af den store mästaren…), daterat 1836
Skillingtryck, ”Fyra utmärckt wackra andeliga sånger”, tryckt 1854
Tidningen Uppsala, julnummer 1915

6. Ekonomiska handlingar
-

P.M. angående kostnaderna för framställning av Åmark-Lööw, Julvisor och cantilenor

7. Övriga handlingar
-

Böner
Blyertsteckning signerad Mats Åmark 1895
Vykort med motiv från bondetåget 1914

