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H erduminne-s erie for Upp s ula sttft
rik arkivköllu med lcyrkuns ullu miin

15 åRäfÅfi* fu *fnsri* {lfft}l$ro-t
FW I$# tfilq å Fsnil" trfid lil$ Iffi6 i
pxurr{fts#rs å Fsrffi. *$*rr fffiHniäigcrn i
C*Mx trE*s&mT"ä

€f t:* l&T 18f? i Hrdårägr rffit tllil*d* B
o Fr rl rfir."+**h *å*t der* ?*Jtt tf;tft I t{*

Priisterskapet i Uppsala sffi under hela perioden 1593-2000
håller på att dokumenterss i en serie herdaminnen. Ddr ingår

oclcså appgifter om lcyrkor och prörtgårdar, prösternas utbildning
ochfamiljer med mera. Detta arbete presenterades vidftreningens

febraarimöte - se referat sidorna 3-7!



Ordföranden har ordet

ÅnsrraoTET Än överståndat och vi har ett nytt
verksamhetsår framfor oss. Lite spännande
känns det att vara ny som ordftirande och
ganska ny i fcireningen också. Tankar
kommer: vad kan jagbidraga med som kan
vara till gagn for föreningen och med-
lemmarna och vad harjag tagttpå mig?
Men efter vårt forsta samrnanträde i
styrelsen var jag helt lugn: så duktiga och
afbetsvilliga ledarnoter i en styrelse då kan
det inte bli annat ån bra.

Dsx rönna styrelsen hade också forberett
vårens program bra. vi kom till dukat bord.
Ett varmt tack for detfa!

Vi fick en liten rivstart med Släktforsk-
ningens dag den 18 mars som Förbunds-
ståmman beslöt forra året, Det goda
samarbetet med biblioteket och villiga
medlemmar som stållde upp och delade med
sig av sitt kunnande borgade for en lyckad
dag.

MEN NU tror jag att alla väntar på våren.
I)en här långa och snörika vintern har vi fått
nog av. Nu vill fingrarna ut och bö{a påta i
jorden och ögonen vill se snödropparna och
andra lokar tiffa fram. Det är generna från
forna bondegenerationer som ger sig
tillkänna. Där finns inga gener som langtar
till PC och papper.

Hen Ilu onskemål om kommande program
hoppas jag Du hor av Dig till någon i
styrelsen. vi gör vad vi kan for atf tillgodose
dem. verksamheten blir vad vi tillsafirmans
gör den till.

Vi ses i arkiven!

Kerstin Arlyrehed
Ordförande

5r
Föreningen
Sollentuna
SIäktforskare

c/o Kerstin Myrehed
Vidfamnes väg 7, 1gZ 77 Sollentuna

Föreningens postgiro: 712 140-g

Föreningen, som är partipalitiskt abunden,
bildades 1990 ach har idag ca I Z0
medlemmar. vi vill öka intressef för
släktfarskningen, bland annat genam
fö rel äsning ar ach studi eöesök

S$relse 2006
Kerstin Myrehed, ordforande
Tel 7 s4 26 ss
e-po st : kers$n. myle hed@swipppt. Bp

Hans Klaar, vice ordforande
Tel 754 39 16
(ej e-post)

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01

e-post : kari$.henriks sqn@s.Arry. ast. se

Hans Carlheim, kassör, medlemsregister
Tel 35 46 80
e -po st : cadheirB@.heJn. Ifi fors..s e.

Brita Ågren, vice sekreterare
e-post : brita. agren@.swipnet" se

Erik lVestin, vice kassör
e-post: erweF@teleäse

Olle Vävare, ansvarig for an-tecknat
Tel 35 74 92
e-post : v.Avare@telia. com

A n d rad posfa dress e//er eiposfadress
anmäls till kassö ren Hans carlheim, adress
se ovan.

ailwtM
Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nufitmer per år och ingår i årsavgiften.
Manus och skrivelser skickas till:
OIle Vävare, Valhallavägen 2F.,
191 49 Sollentuna;teVfax3s 74 92;
e-post : vay?rg@,:telip,, gom.

Manusstopp for nästa nufirmer: 10 april.
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Om herdaminnesarbetet
i Uppsala $tift

Om herdaminnesarbetet i (Ippsala stifi bercittade /bo" landsarkivarien

Lars Otto Berg vidfireningens möte den 15 februari. Han gav en mycket

salrlamnig besfuivning m det omfattande arbete som sedan några år pågår
med att sammanställa data om prcister och prostar i drkesfirtet

Här återges ett något avkortat referat av anfiirandet.

STTTTsMATRIKLAR SOM tår upp alla tjtinstgörande

pråister i ett stift började utgavs under senare delen

av 1700-ta1et. Landsomfattande priistnatriklar
över alla då levande priister har utgetts I 901,

LgI4, 1934 och I97A nägt.a ytterhgare torde

knappast komma. Intesset bland prtisterskapet iir
inte såirskilt stort.

Det som skiljer herdarninnena fiån matriklarna

iir att de forra inte bara tår upp de då levande

priisterna utån forsöker skildra alla pråister sorn

haft tjrinst inom ett stift under en låingre tid. Det

började 1752 med att biskopen Andreas

Rhydzelius utgav en "Swea-Göthisk Stichts- och

Biskopskrönika".
Själva ordet Herdaminne (minnesteclaringar

över pråister) dyker forst upp 1766, då pråisten

Hans Tuneus i Hiirnösands stift skrev

"Hernösands Stifu Herdaminne eller Prreste-Krö-

Slmra stifts
herdamin-
ne IBBI av
Joh. W.

Warholm
cir en

klassiker
som senare
utgetts i
faluimil.

nika", vilken L77l-1797 bit for bit utgavs i
Abraham Hiilphers Norrlandsbeskrivningar-

Det forsta separata herdarninne som utgavs var

konrektorn Nils Aurelius herdaminne över

Stråingnåis stift 1785.

Fön Uppset-A sTIFTS del började det tidigt med att

stifunotarien Anders Schick planerade att ge ut en

forteckning över alla pråistvrgringar med mera i
Ärkestiftet. Han var - tyvåirr - en flitig samlare,

och låingre kom han inte. Ntir han dog 1788 tiickse

favar av handlingar hans golv i höga drivor.

Stiftsnotarien Anders Mikael Fant fick i uppgtft aU.

reda upp röran och började även sammanställa

materialet till ett kontakFvis uppstiillt herdaminne

på 1780-talet. Detta finns i ptydligt handskrivna

volymer i domkapitelsarkivet. Sedan hände

ingenting på en lang tid utom det att stifteb gamla

maffikel över alla priistvigningar och

komministerforordnanden från I 600-talets början

nu tycks ha kommit bort. Vi har trots stort arbste

inte kunnat spåra dem nagonståns.

På 1840 talet upptog A M Fants brorson,

konsistorienotarien Johan Erik Fant, fbrbrodems

tappade penna och började komplettera och ge ut
herdaminnet tillsammans med bokhyckaren och

personhistorikern August Theodor Låstbom. Det

blev ett verk i tre band som utgavs 1842-1845

med farbroderns material som grundval- De

iindrade bara ordningen. AM Fant hade skildrat

priisterna kontaktsvis, men de senare utgivarna

valde att göra det forsamlingsvis, från Adelsö till
Össeby-Garn.

Till trehundraårsminnet av Uppsala möte - det

vill såiga 1893 - kom ett kompletteringsband som

utgavs av prosten Ludvig Nysfföm, som också

spiidde på herdaminnet med brukspredikanter,

regementspråister och pr?istvigda skollåirare.

MAN uÅSre liisa herdaminnen4 siirskilt de äldre,

med en viss källkritik.
I Fant-Låstboms herdaminne över uppsala stift

från 1840-talet tycks en hel del pråister ha varit

tiimligen osympatiska personer, som söp octr slogs

vid gristabuden samt låg med sina pigor. Femtio år

senare, i Nyströms herdarninnesdef åir priisterna

som regel goda och älskade. Detta beror dock inte

pä attnågon väckelse sprifi sig inom pråisterskapet

utan har en helt annan for{<laring. Fant byggde i
huvudsak på domkapitlets protokoll, där alla

klagornål som kommit in behandlades.

Exempelvis klagade forsarnlingsbor i Tensta på att

magister Isopedius ofta varit druckeq hade glornt

att ta i kalken frae salrristian, spillt vin på altaret



och slutligen måst be sin bror att predika i sitt
stiille. Andra fiirsvarade honom - han hade inte

qpillt vin och han hade inte kunnat vara drucken

"eftersom flaskan varit ganska litetl".
Nyström bygger i stäletpå de minnesteckningar

som skrevs efter respektive priisters död och d?h

mm velat ge en så positiv bild av den avlidne som

möjligt.

DET NU pagående a$et€t med herdaminnen ftir
Uppsala stift ?ir upplagt kontrak8vis och skildrar
de olika forsamlingama inom konfrakten.

Andra herdaminnen hr gåf fiirsamlingwiq
eller sekelvis efter prtistemas efternamn eller, fiir
1500/1600-tål i Västerås stift, pråistemas fiimamn.

Den tid vi behandlar i den aktuella deleir av

projektet åir ffin 1.593, dä d€n protestantisls tron
slutgiltigt fas$tälldes inom landet vid Uppsala

möte och då även domkapitlets protokollsserie

börjar. Vi går sedan fram till 2000, da kyd€n
skildes fån staten. Vi har vid sidan av detta efi par

andra projek! varav ett iir d* medeltida stiftet fån
Ansgar till Uppsala möte. Den örsta deleq som

omfattar tiden fram till 1300-talets mitt åir snart

tryckfiirdig. Ett annat projekt ?ir Uppsala

katedralskolas mafriklar där vi utgett tideir
(1674)1719-1806 och diir en fti[iande delfram till
1800-tålets mitt är under arbete.

Geografiskt sett håller vi oss i princip till
Uppsata stiffs omfattrring under de senare

århundradena, det vill såiga Uppsala och Gäv-

leborgs län samt Fiiirdhundradelen d{
Våistnanlands liin. Fram till 1647 lydde hela

Norrland octr tidvis även delar av finska
Östeöotten under Uppsal4 men de bitama låimnar

vi helt utanfiir vårt arbete. De filrsamlingar som

sedan dess ftimnat stiftet - et par till H?imösands

stift (Haverö 1814, Hogdal 1864) och ett par till
Våisterås stift (Tåima 1930, Nonby 1952) - hr vi
tagit med fram till skilsm?issan. Likaså de

ftirsarnlingar som 1942 fiirdes över till det då

nybildade Stockholms stift.

Ocn vao har vi kommit fram till? Som en

j?imforelse kan såigas att Fant-Låstbom niimner
116 kyrkoherdm i Trögdens kontakt med 63

namngivna hustur och L47 bam. Sedan vi har

strukit ettpar av deras kyr{<oherdarharvi i alla fall
kommit upp till 130 kyrkoherdar (+I3%), lL4
husfur (+1S0o/o) och 318 till namnet krinda bam
(+21 6Vo). Bettiffande komminishama åir siffroma
åin högre: fran 110 till 128 komministar, från 35

till6l hustrrrr och ffin 69 till215 bam.

I uörucesre mån har vi fiirsökt fi fram namn

oqh yrke på prästernas och prtistfruamas ftirädrar.

FSFnen har vi inte lagt nd lika mycket krut på;

I den pågående utgivningen av Uppsala stifts

herdaminne utlwm bartd II:7 1997. Det omfattar

pastorat och pröster i Firirdhundra kontrald

1593-1991, Ornfanget rir 638 sidor.

döttramas åiktenskap har vi forsökt registrera men

inte sonernas. Betriiffande barn fodda efter åf 1900

har vi inte gaft så djrryt. Genom alla matriklar och

register som rur finns tillgåingliga åir de ju lättare

att folja vidare fiir en forskare
Namnfrågan har medftirt en hel del problem i

åildre tid, eftersom en priist ofta omnåimns under

olika namn. Eff exempel åir Jonas, som var son till
bonden Eric Jansson i Rogsta Som Jonas

Strömgreen Helsingius skrevs han in vid
universitetet 1702. Nåir han pråistvigde tog han det

mer låirdomsklingande namnet 'Jonas Rogelius

(efter Rogsta).

Prästbirnen tog ofta andm namn tin faderns.

Tillhörde modern en kiind pråistsläkt tog de gärna

hennes efternamn, vilket har orsakat for-

vecklingar. Kyrkoherde Jean Weideman var ex-

empelvis son till komministem Anders Hessling

och prostdottern Johanna Christina Weidman.

I ARBETET med herdaminnen forsöker vi ge inte

bara biografiska dataom pråistfamiljerna utan även

en skildring av den miljö de levde och verkade i.

Varje kontrakt inleds med en kortare historik
och detsamma giiller Yarje forsamling. Dåir tas

bland annat med uppgiftrr om kyrkan och dess

inventarier, frilqyrkliga rorelser i socknen, arkiv
och viss litteratur.

I varje pråistbiografi skildrar vi också vad som

hlint i soclmen under den behandlade pråistans tid -
hrn han bodde, skolväserl, fattigvård, kyrkliga och

folkliga seder och så vidare. Pråisten Yatj.t i mangt

och mycket den ledande personen inorn socknen

\
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och samtidigt även övertletens språkror. Mycket
av detta framkommer ur de protokoll som
uppråttades niir biskopen eller kontraktsprosten
gjorde en visitation.

KÄrronNa Än forstas i forsta hand domkapitlets
arkiv med dess protokoll som vi har exce{perat
fram till är 1800. Vidare finns de inkomna
kungabreven, som godkåinner sökta nadår och där
iinkan och antalet barn niimns. Sedan kommer de

En sida ur det aktuella herdaminnet: Vcisterlövsto
pastorat i fiärdhundra Inntrakt med data om
lryrleherden Gabriel Jonre Phragmentius.

handlingar som siints in till domkapitlet ffin
forsamlingar och kontrakt och som for Uppsala
stifu del ar mycket omfattande. Bara for-
samlingsordnade handlingar fram till 1800
omfaffar uppskattrringsvis 25A 000 sidor. Det finns
hjälpmedel. Herdaminneskommifidns personal har
excerperat och skrivit korta sammandrag av både
protokollen och forsamlingsordnade handlingar
fram till 1800 och forsett delrr med personregister
över framfor allt alla niimnda priister och
pråisffruar (cirka 350 A:5- pännar) och även lagt
upp mer eller mindre omfattande forsamlingsvisa
prästakter.

Vid sidan av dette har vi anvåint kyrkoarkiven

som under iildre tid ibland ?ir mindre upplysande. I
husfiirhörslåingderna saknas ibland pråistfamilj en -
bara drinstefolket ?ir upptaget Ibland saknas även
dop- och begravningsnotiser fi)r prästfamilen -
priisten visste ju sjåilv nåir hans bam vm fddda.

Ibland kunde det bli litet si och så med
antecknandet i sarnband med kyrkoherdens från-
fiille. Även beträffande priistens dödsdag kan
osiikerhet fiireligga. Enhgt F J Linden avhandling
'Dernografiska snrdier nirande sve,nska prlis-
terskapef' (1925) dog 1721-fi6A 2I priister
mellan 2V30 april medan 36 dog under n?ista

tredagarsperiod. 1761-1800 var motsvarande
siftor 27 genternot 44-Detta kan ha en onaturlig
ftrklming. Dog priisten efter den 1 maj fick änkan
åtrjuta löne,n fram till I maj nåista ar, men dog han
sista dagama i april riskerade hon att få bara ett
par dagars lön Jag har sett brev som niimner
prtistens dOd sista dagama i april medan officiell
rapport ingavs ft,rst efter I maj. Det finns historier
om kyrkoherdar som döt dagama fore 1 maj och
satts i en utifån synlig gwrgstol som dii och då
gungades, tills den laitiska dagen vm ftirbi.

Andra källgrupper som vi ufrryttja ?ir naturligtvis
mantalsl?ingder diir lykoböcker saknas, riitternas
bouppteckningm, som utöver allt annat som regel
ger upplysningar om efterlwandg och dom-
böcker, där uppgifter om prtistens familje-
fiirhållanden kan vara nåimnda i samband med
exempeMs arvstvister.

Det iir många olika pråistriden man stöter på: fran
adjunkter till komminishar, kapellaner eller
sacellaner - skillnaden mellan de tre sistrriimnda
gruppema lir friimst enrennamnfråga.

Så kommer kyrkoherdama och högst upp i den
lokala hierarkin prostama

DB soM ville bli pr?ister kom fran olika
samhiillsgrupper. Särskilt fram till 1800-talets
början var många priistsöner. Andra kom ftån
tjtinstemanna- eller hantverkarfamiljer. En del vm
bondsöner, men det fanns också barn till torpare,
soldater, och till och med "oäkta bam" kunde
for*omma I de senare fallen hade de som regel
blivit observerade av l?iraren eller pråisten i
socknen på grund av sina framsteg i skolan.

Så smaningom hamnade de vid gymnasier eller
andra skolor innan de skrevs in vid universitefet.
Manga fick under studietiden ftirsörja sig som
infomratorer hos välbtirgade familjer. Vid 25 års
ålder kunde de sedan begiira hos domkapitlet att få
gå igenom priistexamen och priisWigas.

En del studerade vidare till magister. De fick då
frrst fonvara en avhandling '!ro exercitio" (ftir
övnings skull) och s€nare en '!ro gradu' (fiir
graden). Som regel var det deras ltuare som skrivit
sj?ilva avhandlingen. Klarade men dessa prov blw
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man promoverad till filosofie magister. Vid 1800-

talets mitt byttes denna titel ut mot filosofie

dqktor. Vissa präster kunde också bli teol dr men

detta var en titel som utdelades av kungen vid

speciella tillfiillen till fimrstående teologer. 1831

tillkom dimissionsexansry 1877 teol.fi1.-examen

medan teol kand infirdes först 1903.

ADTuNKT vAR den liigsta pästerliga tj?insten.

Adjunktema var bitråidena åt olka pråister. Ibland

mottogs de med gzistritt i prtistgården och gifte sig

evenhrellt med en prtistdotter och hade sedan som

regel sin framtid utstakad. Men ibland kunde de ha

det nog så bewiirligt i prästgården. Vissa hamnade

också fiir gott på 'tonsistorii s(iutskiirra" och

s$utsades vidare fran uppdrag till uppdrag som

adjunkt eller nadårspråist Ibland fär man en kåinsla

av att de kunde helt forsr:mmas. En pråist begåirde

exempelvis en gang €n ny adjunk hos dom-

kapitlet eftersom den fdrre adjunkt€n'trm brunnit

upp fiir etttid sedan"'

De flesta adjunkter gick vidme' Ofta blev de

nadårspråister. Niir en pråist dog hade tinkan fiLt att

siua kvm i priistgården samt åtrrjuta lönen under

frinsteåret, det vill siiga till påftiljande 1 md,
varefter hon hade r?itr till ffi. nådår - det ad-

ministativa kyrkoåret löpte frfor ftrsta maj till
sista april. Änkan skulle dock avlöna en predikant

under tiden - nadårsPfisten.

Kovnm.usrenN KUNDE vara €n ganrmal adjunkt

som så småningom fift en tjänst. Han kunde ha

kommit ur bondeklassen och inte ha skaffat sig

nagra högre akademiska meriter. Han kunde till
och med ha gift sig med sin prga eller med en

bondflicka och hörde därmed inte till de mera

uppbuma sockenboma
Ua" ftittar bland komministama även vissa

vinddrivna individer - Gösta Berling-typer' En

högadlig komminister som aldrig gick vidare

måste begtua understöd ur 'Nödlidande priisters

fond".
Me,n komministem kunde också vara €Nr ung

prostson med goda meriter som tjåinstgiorde några

m at pa en komministertjåinst i våintan på att han

kunde fi en kyrkoherde{åinsl Han vm ibland gift

med kyrkoherdens dotter och hade ö goda

chanser afi få eftertriida sin sviirfar.

NÄR DET gäller kyrkoherde{?instema hade

ftrsamlingama olika statrs- Ett antal vat regala,

det vill siiga Krurgl Maj:t tillsatte kyrkoherde'

Någa ft var patronella, och d?ir var det

innehavmen av ett större gods eller bnrk som hade

rätt att välja ny kyrkoherde' De flesta var

lansistoriella, vilket innebar att domkapitlet

tillsatte pr?ist. För att ffi en kyrtoherdetjiinst måste

pr?isten även avl?igga pastoralexamen (1693 ftr
regal4 1748 fiiralla uPPhör 1884).

Fram till 1730-talet spelade den så kallade

"konserveringen" slor roll' Församlingsboma

önskade naturligtvis att pråistiinkan skulle bli
omhiindertagen, helst genom afr gtfta sig med den

nye priiste,n. Var åldersskillnaden filr stor kunde

problem uppstå. I vissa fall löste man problemet

med att den sökande gifte sig med en dofier i huset

och lovade att ta hand om sin wlirmor.

På 1730-tålet infdrdes nya regler. Pr?isterna

sökte en $n{<oherdetjiinst hos domkapitlet' som

satte upp he sökande på forslag. Dessa fick

provpredika i ftrsamlingea det så kallade
t'bondprovef', varefte,r de röstberåittigade inom

forsamlingen fick våilja Deir som fick flest röster

utr?imndes diirefter som regel. Var det ett regalt

pastorat var forfarandet i bödan likadant men i
stälet fiir att utråimna nagon siinde domkapitlet

ftirslaget till Kungl. Maj:t som antingen tog någon

fran listan eller någon annan- På dettå vis hade till
exempel regernentspräster eller pr?istvigda l?hme

en chans att ft en kyrkoherdetjåinst"

PRÄsTFRUAPNA sYNS i flesta fall fiimligen litet i
materialet även om de ofta spelade en viktig roll i
sockenlivet.

Kyrtoherden vm ofta en av sockne'ns sttirre

3orO'furutar" och han drev prästgården med hjuilp

av bam, driingm och pigor samt ibland även några

torpare. Många prtister var också goda

ioräUrutare. Huwddelen av sin lön fick de genom

avkasbringe,n fran gårderU vartill kom diverse

tionde fran ftirsarnlingen. Genom löneregleringar

fran omkring 1860 till 1873 ersattes de gamla

avlöningsformerna med kontant lön.

Om prästens huwdsakliga uppgift' guds-

tjiinsten, fir man som regel veta ganska litet i
arkiven. Vissa predikosamlingar iir dock bwarade

och innehåller ibland anteckningar om hur

predikningar lånats ut mellan olika pråister' Ibland

t*4. predikningama bli rätt drastiska som då en

komminister, som blivit fött på allt skvaller i
socknen, avslutade årets predikningar med affi

vama 'oalla sftvalharna och belackama htir i
socken, att om de inte vilja bätha sig så fare de sig

lZingst ned ihelvetet, och lycka [ti11] på resan"'

Efter fttilsefamiliemas wedesutbrott tvingades

han dock att göra offentlig avbön.

Orn en priist hade misskött sig synnerligen grovt

kunde han efter varningar och avstiingning

slutligen avskedas - "berövas kappa och }r,age"'

Jag lr-ar sttitt på en del fall; en slutade som menig

soldat på Sveaborg, en awek till Amerika och en

(som*evsatts bl a for fyllerr) blev slutligen en rätt

framstående nykterhetstalare och nykterhetsskald'

Vad som mer kommer fram ?ir prtistemas
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omsorg om undervisningen. Redan på l670aalet
ser man i kyd(oråikenskaperna for Valö hrn man
på Distinget i Uppsala köpte katekeser och
ABCD-böcker. I Rimbo (ca 74a invånare) kunde
år 1700 omkring 50 % av de \ruxna kvinnorna och
miinnen kisq hos de yngre 1åg läskunnigheten på
cirka 80 % mot 40 hos de äldre. Se,r rnan på ett
antal soldater 1715 var omkring 6a % Hskunniga
och mellan L4 och 18 % kunde dessutom skriva.
(Ur 'När vi låisa ur vår bok" 1994).

PnÄsrcÅnoanNa vAR ofta kulturhärdar i
socknama. Manga priister forfattade skrifter i olika
ämnen, från teologi och läroböcker till hem-
bygdshistori4 men även annat. I Fjrirdhundra
fanns vid mitten av 1600-talet Johannes
Campanius, Sveriges forsta utlandsmissionåir, fast
han inte tycks ha omvåtnt nagon indian, även om
han umgicks med "dessa gryfitma hedningar" och
gay dem viss kiinnedom om Guds ord. Han
övematte Luthers katekes till Lenapestammens
språk, utarbetade en ordbok och skrev den forsta
historiken över Nya Sverige. På hans gravsten i
Frösthult står "Hanar sachiman chinsika hacking
haro ankarop mochis chuke" (Här ligger en god
hövding begravd, som dog vid hög ålder).

Bland prästerna i Trogd-Åsunda återfinns Arvid
August Aftelius, som i 50 år verkade i Enköping.
Han var den ftirste intagne ledamoten i Götiska
fortundet under narnnet Arngrimer och blev
ledamot i Vitterhetsakademien, som bland mycket
annat skrev en ABC-bok for Frimrnarbarnhusets
bam, utgav Svenska folkets sagohävder samt
diktade två psalmer samt den frrr mycket populiira
Näckens polska. Vidare kan man näimna
kyrkoherde Enok Hedberg, som skrev ett otal
böcker och artiklar huvudsakligen om mission,
översatte Nya testamentet till Dehvali- och Bhili-
språken samt blw Dr Phil i IISA.
Å andra sidan har vi kyrkoherde Johan

Envallson, "en man rw ett ganska lyckligt snille,
det han på flera sätt missbrukade". De sista åren
av sitt liv kir han sällan varit nykter, Vid sidan av
"Uppmuntrings-tal i anledning av Kongl. Maj:ts
nadiga circulair-bref angående gudsfiulctan &,
forbäurade seder" (177s) utgav han åiven hagedin
'Messallna" (en bearbefiring av den fianska
skalden Ragot de Grandval. Jag hade svårt att hitta
den på Uppsala universitetsbibliotek innan iag i
bibliotekets "Giftskåp" hittade ett ryfiyck av
Samfundet for utgivande av svensk litteratur
(1919) med tryckt bruksanvisnire: 'Tår ej utlanas
till barn eller ungdom". Bruksanvisningen hade eff
visst fog for sig- åuninstone avseen{q Sårdugp
ungdom.

NÅcor oM prostar. En kyrkoherde lamde åiven

avancera till kontraktsprost med uppgift att
överyaka och stödja prästerna inom de
forsamlingar som ingick i konffaktet. Till-
säthringen skedde som regel efter val btand
konfraktets kyrkoherdar. Som avlöning fick hart
spammål fifn socknarn4 prosttunnan. Ingick det
en stad i kontaktet kunde det håinda att även
stå.dskyrkoherden blev utsedd till prost över
staden. Detta forfarande ledde inte sällan till
utdragna tvister om hur prosttunnoma skulle
fordelas.

Prostens uppgift var att visitera eller inspektera
ftirsamlingarna med jämna mellanrurn och
rapportera forhållandet till domkapitlet. Som regel
togs frågor upp om gudsdåinstens hållande den
ekonomiska redovisningen, kyrkobyggnadens
tillstand, forekomsten av villolåiror, forekomsten
av krogar och hur forsamlingsbornix vandel var
samt om det var några tvister mellan
forsamlingsbor octr pråister eller mellan
forsam lingsb orna inb ördes.

Det håinde också att en fiirtjrint kyrkoherde
kunde ufirålmnas till prost over egen forsamling.
Detta var en ren hederstitel men medftirde även
vissa praktiska ftirdelar - prosten honoris cot$a
slapp atr bli visiterad av kontaktsprosten.

OcrsÄ vID de visitationer som biskopen då och
då frrrättåde i frrsamlingama togs srfitma typ av
fr4gor upp och även dä pätalades olika kyrkliga
eller andra seder och bruh eller snarare o$eder och
missbnrk. En kyr{<oherde rqpporterar att man
åintligen lyckats avskaffa Valborgsmåissoeldarna.
En annan klagar over att pojkarna under advent
drog runt i byarna och sjöng den "oanstrindiga
Staffansvisan". Det påtalades att brudpar inte
borde foras in under fiolmusik i kyrkan o s v.

Åven i andra källor kan man hitta sådana
notiser. 1767 beslöts av sockenstiimman i Vittinge
hur bröllopen skulle gå till. Sven- och mökvällar
frrbjöds bröt man mot detta skulle våirden ffi
plikta 5 daler och giistana I daler var. Brudens
sällskap fick inte heller mota brudgummen på
vtigen och bjuda på bråinnvin eller andra starka
drycker. Slffik och drickande samt den langsamma
dansen under den så kallade 'bruddansen"
ftrbjöds vid I riksdaler vite, Hemkomstrilen skulle
vidare ersättas av en mindre måltid. På den tiden
tiinkte man kanske inte så mycket pä den
p ersonliga integriteten.

Dessa exempel visar att det material som nu
sammanståills till hendaminnen innehåller många
detaljer som tillsammans ger en bred bitd av
vardagen och dess villkor i forna tiders Sverige.
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Vcilbesökt årsmöte i positiv sttimning
MEp NÄnnfanp 60 medlemmar närvarande

genomforde Föreningen Sollentuna Släkt-

forskare sitt årsmöte den 15 februari i Tin-
tomararummet. Verksamheten fungerar väI,

medlemsantalet växter och kassarapporten

visar plus detta innebar att möff präglades

av en god stämning.
Någon motsvarighet till forra årets "döds-

hot" vilade inte över foreningen denna gang

utan en fornyelse av styrelsen kunde ske så

som valberedningen foreslog. Till ny ordfo-
rande efter Gunilla l{orström, som avsagt

sig ätewal, utså gs Kerstin tr[yrehed.I styrel-

sen omvaldes Hans Carlheim och nyvaldes

Hans Klaar, Erik Westin, Brita Ågren och

Olle Vcivare. Kvar i styrelsen finns också

Karin Henriksson (Hur styrelsen sedan kon-

stituerade sig framgår av listan på sidanZ).
Till revisorer omvaldes Gunnar Jeppsson

och Per-Henrik Larson med Arne Borgert
(nyval) som supPleant.

Frågan om medlemsmatrikel och forskar-

forteckning löstes i enlighet med styrelsens

frrslag. Det innebär att en medlemsfoneck-
ning ska bifogas en gang om året som bilaga

till an-teclwtat. Medlem som inte vill stå

med i forteckningen anmäler det önske-

målet tilt styrelseft. Arbetet med ett forskan-

register påbörjas i den mån styrelsen finner
att man kan avsätta tid och resurser for det*

ta.
En rapport llirnnades om kontakterna med

biblioteket rorande dess uppkoppling till
Genline. fJppkoppling har skeff och intresset

åir så stort att biblioteket överväger att utöka

abonnemanget.
Blommor och tackord öveerlämnades till

de avgående styrelseledamöterna med

Gunilla Norstrom i spetsen liksom till Maj-
Britt och Nisse Olsson som svarar for den

viktiga avdelningen kaffe servering.

Efter årsmötet berätta forre landsarkivarien

i Uppsala Lars Otto Berg orn det arbete som

pågår med en serie herdaminnen for llppsala
stift - se referat i särskild artikel.
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Dorothea, min farfars mor
En "fantasi lrring tillgcingliga uppgfter :

föd,d IB4I, gtrt /BiB, fem barn IB59-1867,
konlars 1867, dod 1868.

- MoR, HUR ska ja1 göra? Ska jag tacka ja
till min friare, han är ju nåstan lika gammal
som far?

- Kära barn, inte kan du avspisa en sådan
friare! Patron Rosander har ju fem gårdar
och ett oljeslageri. Skåp och kistor flcidar
över av utsökt linne. Hos honom kommer du
alltid attha det bra!
Dorothea böjde sitt mörka, lockiga huvud.
Nog hade hon tånkt och drömt om en an-

Dorothea JonasDotter, g ftos ander
(r 841-_1868)

nan man, en man hon skulle kunna älska.
Jag är ju iindäbara sjutton år, tiinkte hon.

Samtidigt lockade henne tanken på att bli
harskarinna på den stora gården Fagerhpdt
och ha flera andra gåndar under sig. Men hur

skulle det vara att ta över efter svärmodern
som harskat diir i nåra femtio är? Hon var
nog inte så lätt att tas med, och inte ftiaren
Axel Fredrik heller, tånkte hon. Men kära
mor visste såkert vad som var bäst for hen-
ne.

Det stora brollopet stod i midsommartid
och så bar det ivåg de fä milen till F agerhult.
F lera vagnar behovdes for att frak ta över
hennes hemgift. Med tungt hjärta låmnade

Axel Fredrik Rosandet (l B I6*1878)

svärmodern över nycklarna till den unga
frun och flyttade till undantagshuset. Hon
hade inte behövt det tidigare, trots att det var

fiorton är sedan mannen dog" Men det var
ändå hon som hade foreslagit sonen att fria



till en av de vackra flickorna på Hinshult-

- Min son, du rnåste se till att gifta dig och

skaffa arvingar till gården, Det rir ju ett par

år sedan du fyllde fyrtio!

Förrewpn ÅR blev det dags för barndop!

Bror Axel Johan Reinhold döptes den först-
fodda till vid ett stort dopkalas med många
gäster från gårdarna i trakten. Efter två år

kom en flicka, så en flicka till och 1365 var
det dags for nåista barn, som blev en pojke.

Då tyckte maken att dst var hog tid afi byg-

ga ut gården så att den växande familjen
kunde ffi plats. Han hade redan byggt om de

två andra stora gårdarna, byggt ladugårdar,
ett par tegelbruk och så9.

Axel Fredrik hade ståndigt stora projekt på

gäng. Svartmuskig, med pipan i mun, glck

han runt och inspeklerade ägor och byggen,

iford sin svarta bonjour

- Du ska lyda, piskan är min, sades det om

honom.
I)orothea var litet rädd for sin häftiga

make.

HuseT FICK nu två vånin gat och en ny dÖrr,

märkt Fagerhult AFR 1866. Dorothea deltog

med liv och lust, när hon orkade , i aff inreda

och möblera de nya utrymmerla. Men det

kåndes inte riktigt rätt att hå114 på med detta

när skordarna slog fel och traktens folk ffir-
jade lida nöd.

Strax efter nyår 1866 kom hennes fader

korande, han såg allvarlig ut.

- Jagvill talamed er båda på kontoret.

Dorothea tog sig ät huvudet, hjårtat ban-

kade, vad var det sorn hade hånt? Fadern,

niimndeman och åldermar\ tog fram en bunt

papper ur sin stora Portfolj.
- Nu, käre svårson, måste du se till att be*

tala titlbaka lånen annars måste jag såtta dig

i konkurs. Jag sjalv är på ruinens brant och

det är nödår.
Oroliga månade följde, men Axel Fredrik

lyckades ordna så att konkursansökan inte-

behovde fullföljas. När fadern inte var
hemma, bråkade barnen. Informatorn hade

svårt att hantera de två äldsta mgdan rilärrl-

sell klagade över att de minsta var kinkiga.

Dorothea drog sig allt oftare undan till
sångkammaren och grät mycket i sin efi-

samhet.
Kära Gud, gör så att iag inte blir med

barn. Jag orkar inte med 
-flär, 

och i dessa

oroliga tider!

Ånnr nÄnpÄ 1867, gick det inte *tt hålla
skenet uppe längfe. Axel Fredrik måste er'
kånna konkurser, "il egna och sin husffus

vägnar". Tiden i det nya stora huset blev
kort. Flyttlasset drog ivåg till BjÖrkshult, en

av de andra gårdarna. Nu var de plÖtsligt

ensamffi&, utan tjänare och utan pengar.

Bara barnens gamla farmor, sjuttiotre år och
"hårt döf', fanns till hands.

I)orothea var gravid igen, trött och opass-

lig. Oron for framtiden plågade henne dag

och natt. Barnmorskan intygade att Doro-

thea inte orkade fara till tinget där konkur-
sen skulle behandlas. Barnen hade hon svårt

att hantera. Maken såg hon inte ofta till. Han
hade aldrig varit hemma mycket och nu

hade han åtskilligt att bestyra i samband

med konkursell. Så foddes barnet. Lillflick-
ans enkla dop blev en stor kontrast till store-

brors.

- Ack om kära mor hade kunna hjålpa mig
med barnen" tilnkte Dorothea. Men lilla LoG

t&, mors nummer femton i hennes stora bar-

naskara, ätju knaPPt året.

Ilorotheas far ordnade så att det blev bo-

delning mellan makarna, men kunde inte

rädda något av formögenheten till henne.

JuIEN 1868 bjöd Dorotheas fat och mor hela

familjen till sig. Någon julst{lmning ville
inte infinna sig. Dorothea Yar sjuk i "typhus

och nervfeber" och blev allt svagare. På

tredjedag jul såg hon i sin feberyra syner

från de forsta goda åren på Fagerhult, Svagt

horde hon barnen rasa med de unga morbrÖ-

derna och mostrarna. Med ljudet aY min-

stingen Anettes $ärt efter mafirma i Öronen

solnnade hon in. Dorothea blev tjugosju år.

Begravningen blev den ståtligaste som

skådats på Fagerhults kyrko gärd.

Hon var min farfars mor.
Gitt Rosander, mars 2006
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B o K H Y L LA N

5l ä ktfo rc ka rb i b I i ote ket
. Föreningen Sollentuna Släktforskare har
ett eget litet bibliotek bestående av tio
böcker och tio CD-skivor. Allt detta gäLr att
låna och studera hemma.

Böcr<Bn:
Inte bara kyrkböcker. Sveriges SläWrsknr-
forbunds årsbok 1990
Arkivskatter, Sveriges SläWrskaffirbunds
årsbok 1994
Nils Göransson: I skolan och utanfor. Min-
nen från en lång levnad.
Hölcstrand och Åkerlind: Jakten på skrad-
darmästare C.F. Molander
Henrik Anderö: Låsebok for slal*forskare
Chr istina Högmark B ergtnan : Fådernegår-
darna (Gråstorp och Tengene i Våstergöt-
land)
Gor an Fr it orp.' Brasiliensvenskarna
Clemensson och Andersson: Släktforska
vidare
S 1 äktfors kningens my sterium
Släktforska i Stockholm

CI)-sKrvoR:
Sveriges Befolkning 1 890
Sveriges Befolkning 1970
Sveriges Befolkning 1980
Sveriges Dödbok 1950- 1999
Sveriges Dodbok 1947 -20A3
Emibas : Emigrantregister för Sverige
Smedskivan 3,

Svenska ortnamn
Rosenberg. Handlexikon över Sverige
Paleografi

För de flesta av dessa skivor krävs Win-
dows 95 eller senare. Smedskivan kräver
Holger eller att Smedskivan2 finns.

. Dessutom har foreningen arkivbestiindiga
fotofickor till forsäljning. Det är dels hel
A4, dels uppdelat i ffra mindre fickor. Pri-
set är 7 kr/sfyck.

" Den som vill låna eller köpa något av
ovanstående kan vända sig till Berit Jepps-

son, telefon 754 26 95.

11

Sveqierök och oxhandel
. Bakom småbrukarnas idyll ligger mycket
slit och arbete. Idag är det ovanligt med
skogsbrukare och brinder som arbetar i liten
skala, ftin var det vanligt. Hela bygdens
utseende präglades av arbetet med jordbruk
och boskapsskotsel. Det år en period som år
forbi, idag gäller storskalighet som kråver
stora kapital inve steringar.

Boken Svedjerök, oxhandel, fiskebönder
beskriver allmogen och småbrukarna utifrån
tre byars perspekiv; Trollås i sydligaste
Västergötland, radbyn Kullarp i Ostergöt-
land och Haftings på norra Gotland mellan
hav, hed, myr och skog. Tre byar bortom
allfarvägarna, så olika men åndå med
många gemensamma drag genom seklerna.

De olika byarnas historia och särdrag vad
gäller småbruket gås igenom och presente-
ras for läsaren. Det år en berättelse om hur
"bondfolket använde hela sin formåga" for
att pä bästa såltt leva i samklang med jorden
och boskapen, for det var ett ömsesidigt
beroende.

Framstiillningen kompletteras med ett
stort antal fotografier, teckningar av gamla
redskap och handkolorerade kartor.

Claes Siostedt ar markhistoriker och bya-
forskare. Till vardags är han bibliotekarie
och bosatt i Almvik utanfor Västervik.

- Claes Siostedt: "Svedjerok, oxhandel,
fiskebönder. IJr tre sydsvenska byars histo-
rra.') - Carlsson Bokforlag. IJtkom 2005.
Inb. Rikt ill. 276 s.

Ca-pris: 340:-
ISBI.{: 91 72A3 67



Avsändare:

Föreningen Sollentuna S1ä

'clo Kerstin Myrehe

Vidfamnes vj

FÖnru nva EN SO UC IVTU NA S UAXTTO RSKARE

Hur hittar iag
spåren efter

USA-Elnigranten?
En lcväll om att leta fram besked

om anan som utvandrade tiil Amerika

Dorothy Glantz och Gunnar Jeppssan

orienterar om sökvägdr och arkiv
fjärran från kyrkböckerna,

tisdag 25 april klockan 79

i Tintomararummet,
hihliotekshuset, Sollentu na centrum

Välkommen!


