Konservering av prästhem
av

Gösta Bucht.
I äldre tider funnas icke såsOIm nu änkc- oC/h pupillkassor,
genom viJ1kaavlidna tjänstemä,ns elfterlämnade familjer erhålla
ett fruststä1lt am ock knarppt timmätt årligt uniderstöd. De hjäl rpmedel, genOIm Vlilka existenslIIlföjligheter bereddes åt änkor ,och
barn till rruvlidna tjänSltemän, vora av annan art. I fråga om änkm efter prästmän inom Härnösandrs stiJft funnos redan på den tid,
från vilken efterföljande skildringar äro häJmtade, vissa av de försörjningsmedel, som ännu i dag användas. Genom e1tt brev av drottning Kristina år 165,3 anslogs hela den beihållna kronotionden från
Vibyggem åt fattiga prä1stänkor, och likaledes under 1600-talet bestämdes, att fmn stiftets kyrkor vissa bidra,g skulle utgå till detlta
ändamål. Båda dessa anslag utgå ännu i dag. En institution, som
likrale,des alltjämt ä~ger bestånd, är nrådrårct, d. v. s. slterbhuse.ts rätt
att icke en;da'st behålla inkomsterna av tjänsten från dödsfallet till
nästkommande först.a maj utan även ytterligare ertt helt år mot skyldigihet att a'Vlröna den person, Slom sköter tjänsten.
Då emellrertid ingn bestämda änke- och pupillpen,sioner förekomma,
blev de efterlevranrdcs ställning mycket prekär, i all syrmerhet om
många små barn funnas i familjen. Det är därför helt naturligt, att
man tog sin tillflykt till verksammare hjälpmedel. Ooh den mest
effektiva metoden var, att prästänkan åter insattres i samma ekollrOmiska ooh sociala ställning som förut genom att hon blev gift mcd
sin avlidne mans efterträdare. Detta kallades lmnservering. Denna
kunde även tillgå på de,t sättet, at't e!fterträdaren gif,te sig med en av
företrädarens döttrar ooh åtog sig att försörja he,nnes moder och
syskon.
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Otaliga äro de fall, då prästänkoT på detta sätt blivit - för att använda tidens språk - konserverade, och sti,ftsmyndigiheterna, som
kände ett moralisikt ansvar för prästfamiljemas försörjning, uppmuntrade kraftigt detta förfaringssätt. För vår tid med dess personliga
syn på kärlek och äktenskap ter sig ko,nserveringen såsom något stötande. Den får lätt en bismak av att man betraktade den avlidnes
familj såS'om ett slwgs inventarium i präs'tgården, vilket eJterträdaren
skulle övertaga. Äldre tiders människ,or torde ha sett saken på vä·
sentligen annat sätt, För dem var äktenskapet vida mer än för oss en
ekonomisk inst,itution. Konserveringen torde äv,en av ällJkorna själva
i regel ha betraktwts såsom en stor fördel, ett privilegium på att få
förbli i samma ekanomils'ka ställning som före den förste mannem
död.
Det är emellertid givet, att den rent perso,nliga synen på äktenskapet ofta kunde k'omma i konflikt med den ekonomiska och gi8 upphov
till förvecklingar. Vi skdla i det följa,nde återge tre berättelser om
konservering från Härnösands stift under senare delen av 1600- och
förra delen alv 1700-talet. Blott i ett av fallen blev konserveringen
\ erklighet; i de båda andra misslyckades den av olik,a anledningar.
De tre berättelserna äro små romaner ur verkligheten, vilka ge oss
~n:bliekar i gångna tiders liv ooh tänkesätt.

r.
Den första berättelsen visar oss, hunu Härnösands domkapitel avsiktligt sammanför två personer, Siom kapitlet anser passa för vara,ndra såsom äkta makar.
Domkapitlets protokoll för ,den 28 november 1661 innehåller följande 1):
"Then 28 Novemlb. Närwarandlhe Hans Elhrewyrd:t Hr Superintententen och samptiliglhe Dnis Gonsistorial~bus Dn. Petro N enzelio, Dn.
Olao Lidman, Mag. .TOIh. V~bonio, M. Geoorgio Elingio, M. Christiemo BOZlBO, Dn. Johanne Hemodio, M. Nicola,o Sternelio. Förestä.1te under teliberation (överläggning) hans Ehrewyrdig:t Hr Superintendenten, Om datt icke wore itt Chnisteligit oc,h wäl förswarInom parentes anigves översättningen av några latinska ord.
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ligit werck, det man k,undhe wara Enckian u1Jhi Indaal behiälpeligh
til att blifwa beSlit1Jialudhe widh palstor:1tet, aUdenstundh hennes Sahl.
man, Hr Joa,n Petri Ang. icke aJlenast genom een långsam och
träghen tiänst w1dh Scholan IIlthi Pitheå i 18 åhr haf:r giort sigh
meritemdan till itt fast hettre pastorat än som Indaal är; men lijkwäl såsOIm cen utihtl1öttler man wiJdh Scholre tien,sten då Iudaal gerna
acceptera,de. Sedlhan när ihan ther til komma skulle, hwf:r Gud behagat hasta med hon'Om af denna Jemmerdalen genom then timmeliga dödhen. H war igenom hans efterlemnadhe hustro och barn
sittLa icke allenast uthi stoor skuldJh, som sked,d är för Spanmåhl
ifrån den tij'dihen the pa,storatet tilträcliha skulle, i dhet stoor misswext under den tijdhen sigh inkagtat haf:r; uthan äre och dcr till
medh så älendiJgihe, att d,he icke den ringesta hy,d<d<a hafwa, till att
lutha sitt hJUffWldih under der the uthur Prästegårdhen bOOlf,lyttia skak
Dni Gonsistoriales sampkl,ige förmeena ingthen betänchter man skal
kunna retzlighen ther til neeka; ty hålla the före att thet bådhe billigt och Ohristeligit är, g,erna huar för sig'1h önskandes, aU så skee
måtte, ooh någihon gudther man utthsees kundthe, som wore bequem,
bådhe till att trädtha till pastomtet, som ooh aff det gemötthe och
qualiteter, att man haidhe ,fÖI1hopningth, det relieta (änkan) måttefåå
behagelige tanckar till, och han til henne.
Hr Lidman nampngifwer förslagzwij,s Hr Johan Clemme,tzson,
som någon tijdh ha,f:r tiänt här Wlidh Scholan, ooh dess föruthan n,yligast låtit sigih på een tijdh bruka undiher Militire Sta,ten.
R:tiss. Prre:Slul (superintendenten) kan. wäl detta förslaget ioke
stoo'rt ogilla, docm håller Hans Ehrewyrd:t ,före, att dier 'om framdeles någhot hettre betänckiandhe företagihas kan. Allenast att här
är denna gången go,dt funnit tlhet förre, nembl. att Enckian med
sijne små bdJherlöse harn måtte så försees, thet hon blifwer widh
pastoratet he:sitti>andes. Icke desto mindre medan be:te Hr .Johan nu
lediger är, må han uppå hennes NådeåJhr reesa dijt a,tt uppehålla
GudtJiensten, efter som Församiblingen 1::egärat lmf:r at bekomma een
prästman, som thet göra må, thill hwilkens aflöningth the och 40 Tr
på sin sijdha tilbiudba. 00h imedlertijdh förwente han hwad som
GudJh kan them på Md/he sijdhor skiutha i hOg'1hen".
Av Tunreus' herdlamillne inhämtas, att domkapitlets avsikt fullständigt lyeikades.
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Den avlidne kyrkoherden i rndal hette Jonas Petri Kexlerus och
härstammade från Kexed i Vihyggerå; dära:v kommer beteckningen
Ang. = AngermaJunus = ångermanlänning i domkapitlets protokoll.
Hustrun hette Eva Berg. Av deras söner blev en kyrkoherde i Skön
och en kyrkoherde i Rödön; de ändraJde f.aderns namn till Kesl,erus.
Nådårs~medikanten hette Johannes OlementLs TheIams och var född
av borgamf,olk i Härnösand 1629. Hans befattning me,d krigsmak1en bestod däruti, att han var bataljonspredikant i Medelpad. Det
"gemötthe" och de "quaIiteter", som utmärkte honom och som domkapitlet ansåg skola göra ett så gynnsamt intryck på ä,nkan, voro
alldeles i stil med den svensk,a stlOThetsti,dens krigiska läggning. r
de verser, som Topelius skrivit till Fins·ka rytteriets marsoh, förekomma bl. a. följande ord: "Vi vattnade i N evans bad vår frustande
häst, han sam över WeiCihseln så glatt som till fest." ,såsom en illustration härtill verkar Tunams' berättelse om Thelaus: "Han säges
warit en Istor og starkel' man, samt ther hos modig og tiltagsen, så at
han efter återkomsten ifrån et Compa.gnie möte i Södra delen aJ landet om sommaren, uta,n at betjena sig aJ färja eHer Roddare. satte
an med hästen ölfver Indal's elf,og lät honom simma med sig öfver.·'
'rhela,ns blev kyrkoherde efter Kexleru'S och tjänstgjorde i denna
<'6"enskap till sin död år 1695. Tunffius pl1isar honom för a,tt ha hållit
en mycket god ordning i kyrkan och församlingen. r äktenskapet
med Eva Berg ha,de han två söner, vilka sammansatte faderns och
moderns namn och kallade sig The,lrberg. Den ene blev kyrkohel'de
i I ndal, den andre lmmminister i Skellefteå. Den bekanta prästsläkten TheIberg leder sålundra sitt ursprung från ett av Härnösands
domkapitel armngmat äkt,enska,p.
Så långt är ju denna ihistoriH en alltigenollll tilltalande roman om
huru den omtämks:1mma stiftsstyrelsen skickar den unge hurtige bataljonspredikanten till den st,aekars nödställda änkan för att bli hennes andre man och hjälpare ur nö,den. OClh det vore mycket frestande att stanna härvid och underlåta att störa d,et goda intryeket.
Så får dock icke ske i en historisk frams,täl1ning. r sanningens inlresse måste omtala,s, att en svart slagiskugga vilar över den ljusa
tav 1311. Den konseJ"Veralfle änJkHn E'va Bel1g har fått ett ohyggligt
dtermäle hos TunffiuIs. Hon kallas g'Udlö,s, samvetslös, mordisk oeh
djävulsk, ty TunffiU's är full t övertyga,c1 om sanningsenlighete1n av en
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berättelse om att hon med g~ft tagit avdlaga en snn till sin förste
m,an. Hon bekände emellerti1daldrig dett,a och fieksål!unda icke "något straff therföl'e i tiden". A v berä,Uelsen fr,amgJår ej kJa,rt, om
denne son var hennes eget barn, och Tunams meddelar icke heller
några detaljer i övrigt i denna sak.

II.
I äldre tider var Borgsjö socken i regel annexförsamling under
Torp. Erik Zadlrislson DaEn, som år 1706 blev komminister i Borgsjö, var född i Kittjärn i SäJbI1å. Han hade år 17C'1 blivit gift med
Christina Fougt, dotter t,ill en guMsmed i Härnölsrund. Långfredagen 1720 förI1ättade han gudstjänst i Borg;sjiÖ kyrka ooh skulle sedan
åka hem över SjÖIll'S is. Då körde han ned i djupet och drunkna,de.
Frågan om återbesättande a,v komministertjänsteln behandlades av
domlkapitlet den 9 maj 1720. § 4 i protokollet för d,enna dag har följande IJ"delse:
"Inkom Dn. Gulicius Boreen s'om förr sig hafwer åtihskilligas bref
ooh recommendationer hl succession etHer capelIanen Sal. Hr Erich
Druhlin i Borgsljö under wilkor at han skuiJle conservera stenbhuset,
hwar om han nu blef tillfrågat om han wille äehta änclkitan? hwar til
han aldeles nekade, uthan der emot lofwade sig wilja taga dottren
tål äohta, och således ej allenast gå modren tilhanda som en lydig SOll,
utha'n och henllle UlldeTstödja i all giörlig måJhl.
Resol. Såsom Dn. Boreen, hwilken, ämdoch han inte't wil taga
änckian, uthan dottren til äCJhta, och således som en lydig Son undel'stödja modren i all giörlig mruhl. hwilket alt berättas höigwördigc
Hr Biskopen; altså bewilja för sin dohl Gonsrist1oriales honom lägenheten, allenrust han bliifwer fast der uti, at han tiaiger dottren."
I Borgsjö hadie elfter Dalins död tjänstgjort en finsk präst vid namn
.J,acob Sipelius, vilkem flytt från Finl,and för ryssarnas härjningar.
Denne uppsade den 21 juni sin plats, ooh den 9 juli blev Boren förordullJd i hallis stäHe till vice komminister i Borgsjö.
GuEk Eriksslolll Boren var själv född i Borg1sjö, nämligen i byn
Gubbyn år 1692; hans fader var bonden Erik Guliksson. Då Boren
mottog domk,aipitlets kallel!se till Borgisjö, var han pastm~stUdjunkt i
Rödön. I Borgsjö tjänstgj'ol1de ihan såsom vice komminister, till dess
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änkans nådår l maj 1721 utgick, och sedan skulle han tillträda platsen såsom ol'diinarie innehavare.
Den 20 december 1720 förol1dnaders Boren Oöh en annan person av
hämdsräUen i Torp till målsmän för Dalins omyndiga harn. Boren
blev därigenom fÖ11myndare jämväl för don flicka, som han förbundit
sig att tag'a till hiustru. Hum frågan om detta äktenskap sedan utvecklade Slig, är ej fullt klart, ty de berättelser, som föreligga från
olik,a håll, ställa förloppet i ,ganska olikla belysning. Altdlst ~r ett
intyg, som en person i Torp på begäran a,v Boren utfärdade den 16
maj 1721. Däri skildras, vad som tilldrog sig i äJnkefru Dalins
bostad annandag jul 1720. Vi få här se, ihuru ett frieri med åtföljande korg kunde taga sig ut i ett norrländskt prästhem för 200 år
sedan.
"Uppå begiäran till rätt rättmätigdt At,t,est'atum, lembl1:ls Wördige
och Wälläl'didc Cappeillanen Hr Gmlich Boreen, att något lijidit på afftonen d. 26 Decemlbllis 1720, hegiäl1ade ruf mig Hr Gullieh att iag i
egen Perszon honom ett lijtet 'stycke skiutzsa Skulle Emot re,dlbar
hetalling för desz Skiutz, då han allenast reste till Ba<cken, dere;st
SruhI. Hr Da/hEns ,efifterlåtJhine änckia :M. Kristin,a Fougt med sina
K. Barn, hade sitt huusrumb oOlh härbärge, då wij inkommo, talte
vV<fi:ll Hr Gulich meld Modren :Myckit höfligen, hegliärande hällneS
dot<ter Jungfru Ca,tharina Dahlin till änhta, och War då dottren intet tillstädes, vt1han :Modiren fl1åga,de Hr GIulich till, huru myckit
han ,hänllle till ett Wijst Qwan:tlUm för sig och sina barn aH Lönen
WilIe SknijHeln effterlåtJha, då Hr GuliOlh fullan hänne swarade,
desse olld,en i all höfltigheet, iag Will fullan E~ffter förmågo, K. :Moder vplåtJha nf min löön, ihielp oOlh Vniderstö1d, så myckit, mg någonsin kan effterl,åJtha, :Men Wij'st nålgot förskrijfwa, iag imtet kan;
då Hr Gulich gick vth och ,söckte ligen J unglfru Catharina, Niähr dee
då inkom mo, tog ha,n .hänne, i fambnen, :Men hon vV,ände s,jma ögon
bårt, och Wille honom eensze icke påsee, då Hr Gulieh hänne ytterligare tiIlfl'åga,d,e, om ,hoon ingen kiärleekhalde till sig, och be,hagade
blifwa hans äehtakiäresta; då Cat,harina noga snöpeligen Swarade,
förbanna mig om iag någon kiärleek til:l Ee,der haifwer, och hon gick
ifrån honom, då Hr Gulich cHter lVIånga Intregier, ,och :Mustiga
ord", aJ ,dem åhörande rrog sitt hMlig:a mfträide, :biudande fam 'Väll,

KONSEnVERING AV PRÄSTHEM

20

ooh mig straxt fölgdde tlillbaka, deltt medh Egi8ll handz Vnderskrijfft
betygar. Torpp och Wiszl.andh d. 16 Maij 1721.
Per GuEokBon i Wisland."
Tilläggas ,bör, att dottern!s svar, som för våna öron lMer som en
vulgär s\"ordom, säkerligen icke hade' en .sådan betydeLse utan bör
uppfattals såsom ett högtidligt :bedyraIlJde, unge,fär såsom "j,ag svär
vild min själs salighet".
I maj 1721 synes Boren under använldande av ovan återgivna intyg
ha instäJmt änkefru Da,lin inJör d:omkapitlet, ty hon skriver i 31ugu'sti
samma år, att han "hade mig förle!den PingelS tijd till Hernösand att
i COIlJsistorio blifwa åttsBlde, det Ihan ey lMt komme till Sluth" .
Denna härnösandsresa blev emellertid eH mycket svårartat äventyr
för den Istackans kvinna,n, ty jusrt vid pingsten 1721 var det som ryssarna förhärjade HärnJÖs,and med omnejd. Christina Dalin höll på
att falla i dems våld, ty hon säger till domkapitlet, att hon "så när
måstit stadna i gr,yma fijendcns händer, oCih aJ cdre Wägar måstit
lernbnla ifrån mig min Soihns böcker och kläder fijenden till Roof,
och näsltan i ,Skogen, ,af Waanmäcihtigthcct, hungcr och rädzla måstit
dÖder blifwa."
Den 3 aUJgusti 1721 avlåter fru Dalin två skrivelser med ungefär
srumma innehåll, den ena till hiskop Georg ValEn, den andra till domkapitlets övrigla medlemmar. N u är situationen alldeles omkwstad mot
förut. BOIren vill icke ingå äktenska1p med Catharina DaEn, men hennes moder påyrkar, att förbindel,sen skall komma till stånd.
Såsom pl10V på den svassande artigihet, som kunde förekomma i ett
brev från en prästfru till ,en biskop vild ,denna tid må anföras överskrift och avslutning i brevet till ValEn. överskriften lyder: "HögErhrwyrdige och Högwälllärdde Herre, Doctor och BijskOlp f,romgullstigasrte fwder i Christo ! ! !". SIutet har följande utseende: "Troahiertinnerligast befallande HögEhrwYDdige och Högwällärdde Hr Doctoren och BijBkopen vnder Gudz nåJdiga beskydd! ! ! för:blijfwandes
skylldigrust stäJdzse HögElhrwyrdige och Högwäl1äDdde Hr DoctlOrens
ooh Bij.skopen1s Tienstödmiuk- och deffiödigste Tienarrina Christina
Foug(dt)" (de sista hoillistävema äro bortrivna).
Hennes frrumstäHning av Borens fÖl'farande i giHermålsaffären är
följrun,de. Sed:an Boren fått fullmakt å tjänsten "Trolåfwa.r han min
dåtter i E,eIlJsligheet, Tagand'e sig J.,a,bans oro till läns, säijande, min
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kiäresta, här hafwen i Twolåfningz Ring, mitt 'Ocih Edert Nampn ingriflat ut,hi af mig sieH, i~g ähr E,der förmyndare lagl. ConstitU81rader och iSiähörijare, försäkrande denna Tl'ololåfningen '00 Skiee i
den stOOl'e allwettande Gudens åsyn." Här må inskjlubas anmärkningen, att detiJa måhända skedide meHan 20 och 26 december
] 720. 8edan sökte Boren enligt fru Dalins uppgift a,tt med sina bekar!tias hjälp göra födovn,ingen om inltet, "och der till min dotter för
Een annan oskyMigd,t fömlärmpade, ta,gande sig skiäJhl och tillfälle
dor af att min dotter, dag och R,ådrum till vVigslens betänebande
lJl)giära måndt], sampt att högsta Songen då kunde Öifwergå, EHter
hon då som swårast och diupast påstod". Vidare klagar fl'u Dalin
över Borens uppträJdande vid deras ekonomiska mellanhavanden. Hon
påyrkar nu, att Boren, om han ej godvilligt fulLbordar äktenskapet,
måtte kallas inför domkapitlet för att stå henne och dottern till svars
för "denne hanidelen" och den skymf han utsatt dottern för m. m.
8å,sam ,bilaga medrföljereH d,en 30 juli i Torps sockenstuga d'aterat
intyg, som lämnats "Chri~tina Fougdt och Jungfru Catharina Dahlin
till WittneSibörd." Härav frrumgår, att även Torps sockenstämma blivit inblandad i lmnserveringsfrågan. Inty,get innehåller två punkter, av vilkn, den försrta h:ar följande lydelse: "Att wid Ehrewyrdige
Hr Kyrckioherdenls förfrågan till allmogen, om denn Sampteligen war
williogt att af RögEhrwytdige Biskopen, ,Skulle begiäTals tiänlig'
Man, till måg, Siam Sal. Dahlins Sterhhuse,t upprätta skulle, för dess
Swå,ra. fall oClh många små barn; det alle Samptel:n ropade ja och
önsilmde sk,iee skulle, oeh ännu wijldare påJstå för Små barnen." I dOll
andra punkten heter det: "TilHrågl3des allmogen,om någon wijste eller
af hÖilJdt, det J ung!fru Ga:tJharina Daihlin, haUt något giöm med
gijIfterrmåhl eHer Oourtasie, på ed,t eller arunatt sätt till :att säija med
Hr Li'eut:nt .TaCOib Hoffreen". Något dylikt förklarade sig de närvarande alldrig ha hÖlJt. Intyget är "å Sarmptl:ge al1mogens \Vägnar"
undertecknat av sju nämndemänoeh en länsman.
I domk,a:pitlets prot:o.IDoll för år 1721 finrnes ingen,t,ing Oln tvisten
meUan Gulik Boren 00h Ohristina Fougt. Om saken verkligen kom
till behandling inför domkapitlet, så torde det ha skett enskilt inför
lovpitlets medlemmar.
Slutet blc'v i varje faU, -att in.tet äktemskap kOlm till stånd mellan
Gulik Boren och Catharina Dal~n. Boren gifte sig i stället samma
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en annan person, nämligen kommini,sters,dottern Sa.ra Hornwa
fDån UUånger. Han tjänstgjmde sedan till sin död år 1769 såsom kommrnister i Borgsjö. TlUnams, som var s·amtida med Boren, prisar honom för hans "vakkra upförande i ämbetet" och omtala.r, att han
även varit "inventious og en stor Mecha.nicus". Hans äktenskap var
barnlöst, och bohållll1ingen i boet testamenterades till ett stipendium.
Detta är det äldsta av dem, som stå under Härnäsands domk,apitels
förvaltning, de·t kallas det Gul~kska strpendiet och är anslagct till
undenstöd åt "en av Medelpads i Upps.ala studerande ungdom".
Om familjen DaIins senare ()den känner författaren till denna uppsa.ts intet annat, än att en son i familjen, strudenten Johannels DaIin,
om:kom liksom fadeI'ln genom dmlJlllkll'ing. Då den unge Dalin år 1728
var på väg till Uppsa,1.a för att börjra sitt andm studieår och i Stockholms hamn skulle hoppa från ett fartyg till ett annat, föll han mellan dem och drunknade.
Berätte1<sen om försöket att konser've.ra det DaIinska sterbhuset
vis1ar, vilika tråkiga förvecklingar ett ingripande av domkapitlet i en
sådan fråga kumde medföra. Det gör ett befriande intryck, när man
erfar, a1it alltsammans gick om intet. Men om också huvudintrycket
av affären blir frånstötande, har dem ansetts värd att rekdems på
grund .av de intressanta inlblickar den ge·r i en gången tids åskårlningslsätt, som i så mycket är olikt vår tids uppfattning.

III.
Till präJsteståndethö'I'Ide i gamkt tider även lärarne vid gymnasier
och skolor, och ä,ven beträHande deraiS ämkor tillämpades konserverilllgsprincipen. Ett 1rustigt exempel på ti'll vilka konsekvenser detta
kunde le,da ha ·vi fI'lån Härl1lö.sands gymnas~um på 1730-talet. Berättelsen rymmer intet tragiskt momBint utan är endast en .gtodmodig
lmmed,i om en siån.dia:krtig änlka och en ~härdig men fÖll'srrnådd friare 1).
Ar 1737 vara samtidigt tre lektorat och konsistorienotari·ehefHttningen ledigförklarade i Härnösand. En av tjänsternia var ledig efter
lektorn i matematl'k EricU!s Olai \Valanger, vilken avled den 7 maj
l) Huvuddragen av denna historia ha redan tidigare publicerats, nämligen av O. Norberg i hans arbete om Härnösands gymnasii historia,
sid. 118-121.
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1735, efterlämnande husltru ooh tre ,små omyndiga barn.. Änkan hette
Margareta Juliana Westman ooh var dotter till Olnv ,Vestman, kronoihOlfallninglsman i norra Ångermanland. Till de lediga t jäns,terna
anmäla slig nu en lång rrud .a,v sökande. En bland dem är regementspastorn vid Jämtl,anc1s regemente Peter Staa,u, vilken under fyra år
y,arit docent vid Uppsala universitet. Han tyeke,s ieke anse sig vara
någon persona grata ihos domkapitlet, ty han a'nslår redan i ansökning,en en ganska hotfull ton ooh säger, wt:t mot hans förmodan någon
medsökande, som vore yngre i fl'åga om stlUdentår oeh doktorsgrad,
sklUUe bliv,a föredimgen fr1amför hOlllOm, så begär han protolmlilsutdrag med ~mgivlalllde aN de skäl, som föran1ett domkapitlet härtill. En
annan ,av de sÖ'ka,llIde är magister Olaus Pla.ntin, vilken i sin ansökan
erbjuder sig att ImIl'servera avlidne lektorn Walangers änka.
Vid tillsirttJaIl<det a,v tjänsterna fåtT Plantin matematiklektoratet.
Domkapitlet ,säger sig finna "billigt, at under wilkor af fÖirberörde
eonservation honom på thenna beställning, wid thesz anikomst i orten,
fullmaeht lemna".
Plantin var född år 1701, hade studerat vid: Uppsala universitet i
14 års tid, bliJVit promO'Verrud dätTs,tädes 1731 och under de två sista
ål'\en vistats vid utländska umiversitet såsom innelhavare ,av StiegIers
rosestipendium. I Wittemberlg hade han låtit trycka en troktat med
titeln "Hellas sUlb Arcto" rörande svenska forsikares arbeten i fråga om
det greiki1sk'a språket. Hans ansökan till matematiklektoratet var avsänd från denna nrt. Från utlandet friade han alltsdi på ,en gång till
leHOiI~atet ooh till änkelfI1U Walanger.
Dot förra lycklwdes ju ganska bra. Vid sin hemkomst på hösten
1737 fiok han genast taga itu med undervisningen, vilken såsom vanligt börjadeOlmkring den 1 oktober. FuHmakten kunde emellertid på
grund av domkapitlets beslut icke utfälld·as för honom, förrän konserveringsfllågan b1ivit olldnaicl.
Den 23 novenrtber infinner sig Plantin i c10mkarpitlet och frågar,
vilka skäl domklapitl~t hade till att alltjämt innehålla hans fullmakt.
Han omtalar, att han med aU flit sträJVat a,tt bringa konserveringen
i ver1k'ställighet, och lovar att älven i fortsättningen på allt sätt arheta
därför. Han vill nu ha beslut av domkapitlet i fllåga om fullmaktens
II tläJmnarude, "emedan han elj,est f>kulle myeket tyckas kOllllma att
lida til sin heder, ther endast Sak'en skulle bero på Änckans Dispo-
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sition och utlåtelsze, och således på hans IllJCifiter och skickelighet,
SOlm GOlllsiJstorium utan all twifwel äfwen härwid ansedi hafwer, numera ingen reflexion ske". Av de yttranden, ,som ,avgiv!as med anledning av ,denna begäran, framgår, att Plantin redan två gånger förut
uppträtt i dOIllJk,apitlet och förklarat sig vilja fullhoI1da konserveringen, ooh att biskop Sterncll (hans titel var egentligen superintendent) ett par gånger fö:r:gäiV8'S fått ms,a från Säbrå in till staden enkom
för fullmaktens underskrivande. Biskopen vill emellertid nu icke
längne dröja med att sikriva under, och dä,ri instämma två BN lektorerma under uttr,yckligt f.ör:behåll, att konserveringen verkställes.
Plantin fick sålund,a sin fullmakt oaktat den ringa frarmgång, han
haft vid sitt f:ril8I~i hOiS änkefl1U Wa,langer. Den l mars 1738 höll han
sin introduktionsomtion till lektoratet; dess. titel var "De symmetria
mailhematica".
Men det var ju ,hans skyldighet att gifta ,sig med fru Walanger, och
han var därför tvungen att fortsäMa me,d sina, fönsJk att beveka hennes hjärta. Den 26 april 1738 ser ban sig nödsakad ,att anmäla till
domkapitlets pnotokloll, att allt hopp om framgång numem vore förbi,
men redogör samtidiglt för de anstalter, han vidtagit för att ,vinna fru
Wala,nger till maka. Protokollet innehåller en utförlig relation om
huru han "uti then sin egen högsta timmeliga wälfeI1d angående Saken, som är et lyck!. 00h Gudi 1Jehageligit ÄcMenskap, sig f.örehållit".
Han hade "hierteEgen ooh redeliigen, sorm en ärlig Man ansltår, sökt på
alt sätt, sielf och genom andra, at henne til Äohtensk:rps byggande
med sig persvadera". Biskop ,sternelI i egen pel~son och lektor Frisendia,hl hade "gordt sig then mödan, och hafft för Änke'lectorskan
then ömhet, at möra hennes egen munteliga utlåtelse och cLubia" . Vidare hrude Plantin bMe skrivit till fru Wa.langers fader, befallningsmalllllen W,estma:n, och själv rest till honom och hos honom begärt
dottern till äHa. Fadern hade v,arit i Hämö,sand ocih därvid rörande
ä:ktenskapsfrågan sagt till PIantin, "at som han thertil, effter sin önskan, intet kunnat sin k. ,dotter öfwertala., så tager han sig aldeles
ifrån thenn:a ISaken, lemnandes henne at härorm sielf otwungit Slig utlåta". Vid detta tillfäLle ,hade dott,ern sa,gt direkt nej till Plantins
frieri. SLutligen hade PI,antin skänkt ,henne aderton tunnor spannmål
"til at heWICilm ochtherigenom wisa srn upprichtiga målmening emot
henne". Med allt dett.a ansåg han sig ha freda,t sitt Slamvete. Men
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tyvärr hade han icke erhållit änkClfru Walanlger!s nekall'Cle svar i
skriftlig form, så att han kU1nde visa dct för domkapitlet, och han anhöll därför att nålgra av dmIllkapitlets medlemmar måltte få i uppdrag
att "inhäJmta Änck,ans honom gifna mundteliga swar, el. ock något
heha,geligare, hWiarmed han äfwen \Vore gansIm nögd, allenas't thet
sker otwungi1t, af et käl'ligit hierta, oc,h utan tidens längre f'jr,hal'ande",
vilket han "på thet högsta" s~g ,föflbehölrl. Skulle c1etita ej beviljas, så
begärde han a,tt få allt, som han nu anfört, inta,set i pwtokollet. Detta
senare bifölls av domkapitlet.
Därmed var fråJgran emeJlertid ännu ej utagerad.
Med,sökanden
Staaff uppträder nu på areIl'an och överklagar hos justitiekanslern
N'ordelIstråle domka,pitlets lekborsutniimningar. Staaff påpekar med
fullt :Dog, aH gällande skoloJ.1dning icke kände villighet att kanser·
ycra såsom befordringsgrund. Han medger visserligen, att kyrkolagen och prästerskapets privilegier skulle kunna åbClropals ti.ll stöd för
konserveringen, men då fOfldrades, att den, som skulle få tjänsten, hade
lika goda meriter som någon av övriga sökande. Staaff framhåller
vidare, att Pl,antin mot skolmdningens fö,reskrift fått sin fullmakt,
innmn han hållit en disputation. Dessutom gör han gällande, aH
'släktsynpunktr,r spelat allför stor roll vid befoI1dringarna inom domkapitlet, ty skolordningen föreskriver, att ej mån0a aven familj må
fömrdnas till lektarrer, "men nlu är Lector Stri,dzberg Högwörd. Herr
Biskopens Systerson, Lector Gl'anhaum 'l'hes Systerdottr,rs man, Mag:r
Plamtin äfwen i släktska,p med Högw. Herr BiiSkopen, och utom thes
anses Mag:r Granibarum för Mag:r Pllantin's MOI1broder, emedan then
förres hus,tru är halfsYlster med then senares moder, så at thetta alt
är en släkt, som le.mnar mig litet hopp ombefor,dran".
'Över besvären avger domka,pitlet sin förklaring den 15 novemher
1738 och söker därvld efter bästa förmåga att värja sig mot 'angreppen.
Domkapitlet prisar nu Plantins lärdomsImeriter i mycket amplare 01'r1al1ag, än som skedde vi,d utnämningen. Att di,slputation icke hållits
före tillsäJttningen av leHorate:t, l@nde v,isserligen ej ll'Clstridas, men
åtskilliga orslalker framdragas, som kunde ,förklara avvikal,sen från
författningen. Anklagelserna för släktsynpunkter vid utnälmningar
g'r,ndrivrus , och måJhälllda VOI1Q dessa baskyl1ningM mindre beJogade, ty
de gamla prälst- oClh lärare:släHerna voro ofrba intimt befryndade med
varandra. En punM i besvärsskrivelsen kunde med lätthet gendriv,as.
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Staaff hade på,Stått, att änkefru \ValranlgCiDs avslag på Plantins frieri
skedde "aJ modElsuic, ooh på thct ingen bätt're mcritcmd, måiJte thcri·
genom prejudiceras". Detta var fullkomligt obekant för domkapitlet,
och det hade i själva verket vari,t höjlden a,v IDorDekthet, om en änka
låtit tjänstBmeritema fälla utslaget, då hon valde sig en ny man.
Slutet blelv, att Plantin fick behål:lia sin plats, men d10mkapiltlet får
den 20 september 1739 av justitiekanslern Cedenholm en förmaning om
att "wid förefallande anständig öpning" ihågkomrrna Staaff, vi;lkcn
justitiekanslern anser jämngod i ,skicklighet, lärdom iOCih tjänsteår med
en Idel av dem, som i1Je1fordrades år 1737, och förmodar j,ustitiek'anslern,
att domkapitlet sklullc vara angeiläget "alt förekomma, thet ingen
smickelig st)kande må gifwas anledning, at klaga sig lievande tiI sin
ordning 'och förtjänte belöning".
Vad änkefl1U Marigareta J uli,allla \Valanger angår, så blev hon i
alla f,aH nrugm år senare lmllservemd. Hon ingick nämligen år 1742
ämtellskap med en medlem av det d()mka,pitel, som utnämnde Plan till
till leMor, nämligen lektorn i grekiska Lars R'amström, vilken sedermera blev kyrruahel'lde i Nordingrå.
F,öljmrdc år avled OlanlS Plantin ogift. 'l'unams ger hOIlom det eftemnälet, att han var "en from, behagelig og lärd man samt en ganska trogen og älskad Informator". Det behövs tydligen även andra
egenskaper än dessa för att vinlla framgång på friarebanan.

