


Herrskap och prästefolk 

Den lokala elitens påverkan på några 
storm akts tida kyrkoherdetillsättningar 

Joakim Malmström 

Kyrkoherdetillsättningar som exempel på herrskapens 
inflytande i lokalsamhället 

Icke mindre skulle vi hava önskat, än att Magister Gabriel Thegner, som 
församlingen varit ärnad, hade kunnat bliva dervid bibehållen, såframt 
man hade funnit den capacité hos honom, som dervid fordrades; men 
som den felas, och den förväntade bättring intet till det ringaste vist sig 
av honom, utan fastmera en större tillökning av oordning och oreda, 
som tillkommit i församlingen sedan hans tillkomst [...] 

Dessa rader är hämtade från ett brev skrivet av bland andra Christina 
De la Gardie på godset Runsa i Eds socken. Brevet var en del i ett 
omfattande försök från den lokala elitens sida att avsätta den nyligen 
tillträdde prästen i Ed och Sollentuna pastorat. 

Av brevet framgår att den förre kyrkoherden i pastoratet Ed och 
Sollentuna, Iwar Edhelius, avlidit och att domkapitlet i Uppsala som 
hans ersättare utsett magister Gabriel Thegner. Brevskrivarna fastslog 
i skrivelsen att socknens herrskap inledningsvis valde att acceptera 
Thegner som ny kyrkoherde. Av anledningar som senare skall åter-
kommas till bestämde dock herrskapen relativt snart att Thegner inte 
var rätt man för kyrkoherdeämbetet. I stället utsåg de på egen hand en 

1 Skrivelse till Uppsala domkapitel 24/5 1690, Uppsala domkapitels arkiv (UDA) vol. 
EV: 23:1, Landsarkivet i Uppsala (ULA). 

2 Jag kommer att använda termerna präst och kyrkoherde synonymt i denna artikel. 

67 



lämpligare kandidat för posten och sökte därefter förmå ärkebiskopen 
att avsätta Thegner och tillsätta deras kandidat.3 

Detta exempel på den lokala elitens strävan att styra och ställa i byg
den är en av de många saker jag studerar inom ramen för mitt pågåen
de avhandlingsprojekt Herrskapen som aktörer i lokalsamhället perioden 
ca 1680-1900. De herrskap som projektet fokuserar på är de som bodde 
i socknarna Ed och Sollentuna i Sollentuna härad, ett landsbygdsom
råde beläget några mil utanför Stockholm. Primärt är det denna lokala 
elits förehavanden på de arenor som tillsammans kan sägas forma den 
lokala offentligheten som utgör studieobjektet.4 

Inte sällan figurerar namnen på de personer jag studerar även på de 
riks- och utrikespolitiska arenorna. Flera framstående individer har 
nämligen bott i socknen under den långa period som studien avser att 
täcka. I min avhandling kommer alltså inte deras engagemang och 
påverkan på de "stora arenorna" att vara centralt. Istället är det i egen
skap av prominenta innevånare i ett lokalsamhälle som dessa aktörer 
kommer att framträda. 

Artikelns syfte 

I föreliggande artikel kommer jag att fördjupa mig i den lokala elitens 
roll och påverkan i samband med tre stormaktstidaprästtillsättningar i Ed 
och Sollentuna pastorat. 

De tre prästtillsättningar som jag skall behandla ägde rum år 1654, år 
1689 respektive år 1703. För att kunna studera hur herrskapen engage
rade sig i dessa tillsättningar har jag gått igenom skrivelser till Uppsala 
domkapitel från församlingsmedlemmar och kyrkoherdar. Genom att 
sedan specialstudera de skrivelser som författats i anslutning till att en 

3 Skrivelse till Uppsala domkapitel 24/5 1690, UDA vol. EV:23:1, ULA. 
4 Begreppet "den lokala offentligheten" håller jag för tillfället på att utveckla, med 

utgångspunkt i Jiirgen Habermas resonemang kring offentligheter. Se exempelvis Jiir-
gen Habermas, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ''privat" och "offentligt" i det moderna 
samhället (Lund 1988). Av betydelse för mig blir givetvis även själva den lokala offentlig
hetens förändring under den aktuella perioden och hur herrskapen hanterade de nya 
arenor som uppstod, inte minst i samband med det tidiga 1800-talets flitiga säll
skapsgrundande. 
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ny präst skulle utses kan en förståelse för den lokala elitens påverkan på 
prästtillsättningarna skapas. 

Som redan framgått använder jag i artikeln begreppen herrskap och 
lokal ellt synonymt. Herrskap definierar jag som innehavare av en herr
gård eller ett gods i mitt undersökningsområde. Det är knappast kon
troversiellt att anta att de större jordägarna i den landsbygds socken jag 
undersöker, åtminstone under den här aktuella perioden, var de som 
innehade störst makt och inflytande och sålunda konstituerade den 
lokala eliten. 

Ed och Sollentuna pastorat 

De bägge socknarna Ed och Sollentuna delade under den aktuella 
perioden på samma präst och utgjorde sålunda ett gemensamt pasto
rat, kallat Ed och Sollentuna pastorat. Detta pastorat lydde i sin tur 
under Uppsala domkapitel, med ärkebiskopen i spetsen. 

Pastoratet var under den aktuella perioden konsistoriellt. Vad det 
konkret innebar för prästtillsättningarna är inte alldeles klart. En bit in 
på 1700-talet kom reglerna för dessa pastorat att bli tydligare men 
under stormaktstiden fanns få klara bestämmelser för vad som egentli
gen gällde. Det var exempelvis oklart om det var biskopen och dom
kapitlet eller församlingen själv som hade rätt att nominera kandidater 
till vakanta tjänster. Varifrån förslagen på kandidater kom varierade 
antagligen från fall till fall. Under alla omständigheter skulle prästen i 
slutändan tillsättas av domkapitlen och lika säkert var att församlingen 
innan dess hade möjlighet att framföra sina åsikter rörande föreslagna 
prästkandidater.5 

Det bör poängteras att församlingen inte skall förstås som gemene 
man, utan i pastorat med inflytelserika ståndspersoner, vilket var fallet 
i Ed och Sollentuna, var det dessa personer som ansågs ha rätt att ut
tala sig i samband med kyrkoherdetillsättningar. Ståndspersonernas 
rätt att uttala sig innebar inte att domkapitlen var tvungna att följa 
deras vilja. Thore Heldtander skriver dock i sin bok Prästtillsättningar 

5 Carin Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720—1800. 
Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet (Stockholm 1991), s. 79 f. 

6 Bergström (1991), s. 79 f. 
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i Sverige under stormaktstiden att domkapitlen relativt ofta var lyhörda 
för ståndspersonernas önskemål. Detta gällde särskilt det domkapitel 
som här är aktuellt, Uppsala domkapitel.7 

Kyrkoherdetillsättningarna 

Kyrkoherdetillsättningen år 1654 - ensam är stark 

För min undersökning finns endast ett brev av intresse från kyrko
herdetillsättningen i Ed och Sollentuna pastorat år 1654. Brevet är 
dock desto viktigare för att förstå denna tillsättning. Faktum är att 
brevets författarinna, i samma ögonblick som hon lät bläcket flöda, 
med stor sannolikhet gjorde alla andra försök att påverka tillsättning
en meningslösa. Den församlingsmedlem som höll i pennan var näm
ligen ingen mindre än grevinnan Ebba Brahe. Hon hade blivit änka år 
1652, då hennes make riksmarsken greve Jakob De la Gardie avled, och 
förestod sålunda ensam ett stort antal gods och gårdar vid tidpunkten 
för denna prästtillsättning. Ett av dessa gods var Runsa i Eds socken, 
vilket hennes make förlänat henne i morgongåva.8 

Runsa var med sina åtta mantal den i särklass största jordegendomen 
i pastoratet vid 1600-talets mitt. Godset har framhållits som ett av de 
viktigaste i Ebba Brahes ägo, något som understryks av att hon under 
sin levnadstid lät uppföra en ny ståtlig manbyggnad där.9 Ytterligare ett 
tecken på hennes intresse för godset och bygden är hennes inblandning 
i prästtillsättningen i Ed och Sollentuna pastorat år 1654. 

Det aktuella brevet daterades "Runsa 28 feb 1654" och adresserades 
direkt till ärkebiskopen. Brevet inleddes med att grevinnan framförde 
sin "wenlige helsning" samt sin "flitige tacksägielse för all betedd wän-
skap" som ärkebiskopen visat henne tidigare. Därefter meddelade 
Brahe att hon, i egenskap av församlingsmedlem i Ed och Sollentuna 

7 Thore Heldtander, Prästtillsättningar i Sverige under stormaktstiden. Tiden före 
kyrkolagen 1686 (Stockholm 1955), s. 393 f. Uppsala domkapitel kommer i det följande att 
kallas domkapitlet. 

8 J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. Med särskild hänsyn till 
proveniens och säteribildning, del 1 Stockholms och Uppsala län, bd 2 Säterier (Stockholm 
1931), s. 785 f. 

9 G. Jacobson, "Ebba Brahe", i Svenskt biografiskt lexikon bd 4 (Stockholm 1925). 
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Samtida porträtt av grevinnan Ebba Brahe, iförd änkedok. Porträttet, som finns 
på Skokloster, målades av konstnären David Beck. Efter maken Jakob De la Gar-
dies bortgång år 1652 kom Ebba Brahe att styra över ett stort antal gods och gårdar. 
Ett av de viktigaste godsen var Runsa i Eds socken. Tack vare sin ställning och 
sina högt uppsatta kontakter kunde hon utöva stort inflytande i lokalsamhället, 
något som framgår av hennes inblandning i prästtillsättningen i Ed och Sollen
tunapastorat år 1654. Foto: Skokloster slott. 
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pastorat, ville föreslå en lämplig kandidat till den då ännu ej besatta 

tjänsten som kyrkoherde efter den bortgånge Iwarus Olai. Den unge 
präst som fallit grevinnan i smaken var den förre kyrkoherdens son, 
Olof. Ebba Brahe lät i brevet ärkebiskopen förstå att hon ville Olof 
"till det bästa recommendera". 

Brevet avslutades med att grevinnan vänligen begärde att ärke
biskopen skulle finna Olof kapabel för tjänsten som kyrkoherde. Inom 
parentes skrev Ebba Brahe efter denna mening "dhet jag intet twiflar". 
Anledningen till att hon var övertygad om att ärkebiskopen tänkte 
följa hennes rekommendation var att, som hon utryckte det, denne då 
skulle göra en stor välgärning, leda församlingen till "godt contente-
ment" och visa grevinnan Brahe hög vänskap.11 

Arkebiskopen vågade eller ville inte gå emot en så framstående för
samlingsmedlems önskan och Olof fick därför tjänsten som ny kyrko
herde i pastoratet. 

Kyrkoherdetillsättningen år 1689 - herrskapens misslyckade 
kamp för sin kandidat 

Nästa prästtillsättning som lämnat några spår i form av bevarade skri
velser till domkapitlet är den som ägde rum år 1689. Den turbulens 
som rådde i pastoratet i samband med att kyrkoherdeposten skulle 
besättas har redan berörts inledningsvis. 

Efter den dåvarande kyrkoherden Ivar Edhelius död anlände 
prästen Gabriel Thegner till pastoratet, på förslag av domkapitlet. 
Thegner hade dessutom erbjudit sig att konservera prästänkan, alltså 
att gifta sig med henne och ta över fadersrollen för hennes barn, något 
som var relativt vanligt under denna tid.12 

Vad ståndspersonerna i bygden anbelangar så var Ebba Brahe död 
sedan ett antal år tillbaka. Istället var det hennes dotter Christina De la 
Gardie som ensam förestod godset Runsa, då hennes make riksamira
len Gustaf Otto Stenbock gått ur tiden vid mitten av 1680-talet. 

I ett brev daterat "Stockholm augusti 1689" skrev Christina De la 
Gardie samt Gustaf Adolf Oxenstierna, ägare av det näst största god-

10 Skrivelse till Uppsala domkapitel 28/2 1654, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
II Ibid. 
12 Bergström (1991), s. 80. 
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set i pastoratet, Edsberg i Sollentuna socken, att de inledningsvis sam
tyckte till att Thegner skulle bli ny kyrkoherde i församlingen. Detta 
särskilt som prästänkan verkade nöjd med hans person. Av brevet 
framgår emellertid att herrskapen hade ändrat sig angående Thegner 
och därför inte längre ville acceptera honom som ny kyrkoherde. De 
anförde i brevet ett antal skäl till att Thegner inte var lämplig. Bland 
annat skrev de att han hållit gudstjänster vid fel tidpunkter på dagen 
och att hans predikningar varit så korta och osammanhängande "att 
allmogen varken förstått begynnelsen eller slutet".14 

Det som dock tycks ha varit droppen som fått bägaren att rinna över 
för dessa herrskap var att kyrkoherden vägrade att avlägga de prov på 
hans förmåga som de begärt av honom. En sådan bångstyrig prästman 
ville de inte veta av och därför åberopade de i brevet sin "rättighet efter 
lag, privilegier och kyrkordningen" för att bli av med honom.15 

Dessa argument bet uppenbarligen inte på domkapitlet, för någon 
månad senare såg sig brevförfattarna manade att sända iväg ännu en 
skrivelse. Av detta brevs underskrifter framgår att de då även mobilise
rat de ståndspersoner i pastoratet som arrenderade gårdar under Runsa 
och Edsberg samt även alla frälsebönderna på de två godsen. I brevet 
återkom den hårda kritiken mot Gabriel Thegner. Nytt var dock att 
herrskapen presenterade en egen kandidat, magister Magnus Håf-
berg. Denne hade, till skillnad från Thegner, utan invändningar 
infunnit sig både på Runsa och Edsberg för att hålla predikningar där. 
Dessutom hade herrskapen ordnat så att han fick hålla en predikan i 
Sollentuna kyrka, vilken tydligen var lyckad; brevskrivarna menade att 
"både församlingen och vi själva derav ett gott nöje haft". 

Kort efter att detta brev nått domkapitlet anlände även en lång skri
velse från den oönskade kyrkoherden själv, Gabriel Thegner. I brevet 
bemötte han på punkt efter punkt den kritik som Christina De la Gar-
die och Gustaf Adolf Oxenstierna riktat mot honom. Han lät även 
antyda att församlingens allmoge inte alls var så missnöjd med honom 
som dessa herrskap ville göra gällande. 

13 Skrivelse till Uppsala domkapitel augusti 1689, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Skrivelse till Uppsala domkapitel 30/9 1689, UDA vol. EV:23:i, ULA. 
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För att få en opartisk bedömning av Thegners förmåga bestämde 
domkapitlet att en utomstående, prästen Olaus Johannis i Spånga, 
skulle resa till församlingen för att en gång för alla avgöra om Thegner 
var en så usel prästman som vissa påstod. Den 19 februari 1690 lät han i 
ett kort brev meddela att han hört Gabriel Thegner predika och att 
inget fanns att anmärka. Han berättade även att församlingens tredje 
stora godsägare, friherrinnan Anna Berendes på Sollentunaholm, som 
fram till nu inte deltagit i kyrkoherdestriden, sänt sin bokhållare till 
kyrkan för att framföra åsikten att det nu var hög tid att få slut på brå
ken i pastoratet. Därför ansåg hon att Thegner borde få bli kyrkoherde 
i Ed och Sollentuna. Till detta skall hela församlingen, även "de gamla 
fienderna", ha instämt.17 

Om bygdens övriga herrskap verkligen instämde i att Thegner 
skulle få vara präst är högst tveksamt. Under alla omständigheter fick 
domkapitlet några månader senare, den 24 maj 1690, mottaga det brev 
som citerades i inledningen. I detta brev pekade författarna, Christina 
De la Gardie, Gustaf Adolf Oxenstierna och arrendatorn Jöran 
Bergienhielm, återigen på ett antal fel som Thegner enligt dem gjort 
sig skyldig till under sin tid i församlingen. Vidare lyfte de även denna 
gång fram magister Håfberg som en betydligt bättre kandidat till 
tjänsten. Brevet var inte fullt så underdånigt i tonen gentemot dom
kapitlet som tidigare skrivelser och det är tydligt att dessa herrskap var 
förnärmade över att ärkebiskopen inte följt deras rekommendation 
och avsatt Thegner. 

Några mer skrivelser inkom inte i detta ärende. Trots alla försök 
att ersätta domkapitlets utsände kyrkoherde med en egen kandidat 
tvingades herrskapen acceptera att Gabriel Thegner fortsatte att verka 
i pastoratet fram till sin död år 1703. 

Kyrkoherdetillsättningen år 1703 - herrskapen har 
lärt av misstagen 

När Gabriel Thegner, den präst som flera av pastoratets ledande per
soner förgäves sökt avsätta, dog år 1703 var herrskapen inte sena att 

17 Skrivelse till Uppsala domkapitel 19/2 1690, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
18 Skrivelse till Uppsala domkapitel 24/5 1690, UDA vol. EV:23:i, ULA. 
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agera. Problemet med tillsättningen avThegner var att herrskapen lät 
honom installera sig i församlingen och även arbeta som kyrkoherde 
en tid innan de bestämde sig för att försöka göra sig av med honom. 

De som hårdast motsatt sig Thegner var Gustaf Adolf Oxenstierna 
och Christina De la Gardie. Oxenstierna var död sedan flera år men 
Christina De la Gardie var ännu i livet.19 Hon hade uppenbarligen lärt 
sig av misstagen vid tillsättningen år 1689, för blott några dagar efter 
att Thegner dragit sin sista suck anlände en skrivelse från grevinnan 
till domkapitlet. Brevet, adresserat direkt till ärkebiskopen, inleds med 
följande rader: 

Såsom Sollentuna och Eds pastorat igenom före detta kyrkoherden H. 
Mag. Thegners dödliga avgång är vacerat blivit; alltså har jag vid detta 
tillfälle ej underlåta bordt såsom en ledamot av samma församlingar med 
mitt voto hos högvördige Arkebiskopen att inkomma, föreslående och 
tjänstvänligen recommenderandes, min nuvarande hovpredikant H. 
Olof Törnbom [...]20 

Den här gången var det alltså hennes egen hovpredikant som föreslogs 
som kandidat och det innan domkapitlet ens hunnit diskutera någon 
ersättare för Thegner. Grevinnan De la Gardie och greve Gustaf 
Adolf Oxenstierna var ju överens om vem som borde fått tjänsten år 
1689 och även med grevens änka Anna Douglas tycks Christina De la 
Gardie dragit jämnt. Den femtonde februari år 1704 inkom Anna 
Douglas nämligen med ett brev till domkapitlet där hon gjorde gällan
de att hon, liksom "de andre församlingens herrskaper" stod bakom 
Christina De la Gardies förslag på kandidat.21 

Ett problem tillstötte dock eftersom det uppdagades att en annan 
kandidat, benämnd "capelanen på Lovön", sedan tidigare fått änke
drottningens välsignelse att fråga domkapitlet om han kunde få tjäns
ten i Ed och Sollentuna. Av Christina De la Gardies brev till ärke
biskopen den 4 mars 1704 framgår att ärkebiskopen meddelat Olof 
Törnbom att han var villig att följa grevinnans rekommendation och 

19 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (Stockholm 
1930), s. 600 f. 

20 Skrivelse till Uppsala domkapitel 6/111703, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
21 Skrivelse till Uppsala domkapitel 16/2 1704, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
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utse Törnbom till ny kyrkoherde. Det faktum att änkedrottningen 
gett sin välsignelse till en annan ställde dock till problem och innan 
dessa löstes kunde Törnbom inte tillträda tjänsten. Genom brevet den 
4 mars 1704 ville grevinnan emellertid meddela ärkebiskopen den 
glädjande nyheten att hon med hjälp av "kungliga rådet greve Gyllen-
stierna samt fru hovmästerinnan Berendes" förmått änkedrottningen 
att ta sin välsignelse från den andre kandidaten.22 

Att Sollentunaholms ägarinna Anna Berendes denna gång verk
ligen bistod Christina De la Gardie och även stödde hennes kandidat 
framgår av ett brev från den förstnämnde till ärkebiskopen. I det med
delade hon att änkedrottningen inte hade något att invända mot att 
Olof Törnbom föreslagits bli ny kyrkoherde i pastoratet. Vidare skrev 
Anna Berendes att också hon själv delade "de andre herrskapens tan
ka" om vem som borde få tjänsten, särskilt som Christina De la Gar-
dies hovpredikant även sade sig vara villig att konservera prästhuset.23 

Därmed fanns inga hinder längre för att utse herrskapens kandidat 
Olof Törnbom till ny kyrkoherde i Ed och Sollentuna, något som 
skedde på hösten 1704. 

Herrskap och prästefolk 

Kyrkoherdetillsättningarna var alltså något som den lokala eliten 
engagerade sig i och sökte ha så mycket kontroll över som möjligt. I 
det följande kommer jag att fokusera dels på varför denna kontroll var 
så viktig för den lokala eliten, dels diskutera hur herrskapen agerade 
för att uppnå sina mål. Avslutningsvis skall jag även säga några ord om 
den lokala eliten som studieobjekt. 

Varför prästen var så viktig för den lokala eliten 

Vad var det för speciellt med prästen som gjorde att de ledande perso
nerna i bygden så gärna vill se att just deras kandidat besatt denna 
post? För att kunna besvara denna fråga krävs först en kort redogörelse 
för prästens roll och hans funktioner i lokalsamhället. 

22 Skrivelse till Uppsala domkapitel 4/3 1704, UDA vol. EV:23:I, ULA. 
23 Skrivelse till Uppsala domkapitel 1/3 1704, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
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Carin Bergström fokuserar, dels i sin avhandling Lantprästen, dels i 
artikeln Lantprästen — en maktfaktor att räkna med, på just prästens 
funktion. Bergströms forskning behandlar perioden 1720-1800 och 
vissa av de prästerliga funktioner hon lyfter fram är sålunda inte aktu
ella för stormaktstidens präster. En hel del gemensamma saker finns 
dock. Exempelvis hade prästen från och med 1650 års prästprivilegier 
rätt att kalla till och vara ordförande för sockenstämmor, på vilka det 
redan under 1600-talet behandlades en hel del ärenden avvikt för sock
nens befolkning. Likaså innehade kyrkoherden under 1600-talet 
såväl som senare den unika rollen som bygdens själasörjare. Detta gjor
de, skriver Bergström, att prästerna på ett mycket påtagligt sätt kom 
sockenborna in på livet och bokstavligt talat följde dem från vaggan till 
graven. Bergström sammanfattar med att prästen hade "de alltmer 
skiktade allmogegrupperna i sin vård" och att det var han som skulle 
"kontrollera och rätta till sockenbornas eventuella mentaliteter".25 

Det är lätt att se varför den lokala eliten ville ha kontroll över en så 
central person i bygden. Genom att placera sin kandidat på den viktiga 
kyrkoherdeposten ökade möjligheterna att den lokala eliten även i 
fortsättningen skulle ha en uppburen maktposition i bygden. När 
prästen stod i tacksamhetsskuld till lokalsamhällets ledande personer 
var chansen att han skulle försöka upprätthålla de rådande maktför
hållandena i bygden stor. De fördelar som det innebar att utgöra den 
lokala eliten skulle sålunda även i fortsättningen tillfalla de personer 
som hjälpt prästen till hans position som kyrkoherde. En elit behöver, 
för att anknyta till inledningskapitlets diskussion kring elitkaraktärs
drag, maktresurser och prästen utgjorde just en sådan. Med hjälp av 
denna maktresurs kunde den lokala eliten sedan legitimera sin makt 
och försvara sin position. 

Förutom lokala maktöverväganden fanns givetvis även andra saker 
med i bilden när herrskapen agerade i samband med prästtillsättning
arna. Peter Englund skriver i sin avhandling Det hotade huset, som 
fokuserar på adliga föreställningar under stormaktstiden, att i den 
patriarkala ideologi som genomsyrade hela det stormaktstida sam-

24 Carin Bergström, "Lantprästen - en maktfaktor att räkna med", i Carin Bergström 
(red.), Hand och penna. Sju essäer om yrken på ijoo-talet (Stockholm 1996) s. 75. 

25 Bergström (1991), s. 17. 
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hället ingick bland annat att adelsmännen skulle sörja för böndernas 
själar och se till att de levde ett sedligt och gudfruktigt liv. Dylika 
tankar rymdes säkerligen i de skrivelser som herrskapen sände till 
domkapitlet. 

Den fortsatta makten i lokalsamhället framstår emellertid som den 
viktigaste och mest konkreta faktorn i analysen av herrskapens enga
gemang i prästtillsättningarna. Genom att fokusera på detta blir 
exempelvis den ihärdighet med vilken flera herrskap slogs för sin kan
didat år 1689 förståelig. Gabriel Thegner hade, av både domkapitlet 
och en oberoende bedömare, ansetts vara en fullt kompetent präst. 
Trots det kämpade herrskapen för att bli av med honom. Tanken på 
att tvingas ha en kyrkoherde som inte bara stod bortom herrskapens 
kontroll utan vid flera tillfällen direkt trotsat deras vilja tilltalade dem 
helt enkelt inte. I stället sökte de föra fram magister Håfberg till pos
ten, en kandidat som redan rättat sig efter herrskapens vilja vid flera 
tillfällen och som säkerligen skulle ha varit avsevärt mer tillmötes
gående än Thegner även i fortsättningen. 

En enad elit 

Även när det gäller hur herrskapen bäst skulle lyckas i sina försök att 
påverka kyrkoherdetillsättningarna pekar striden år 1689 på en viktig 
sak, nämligen behovet av att den lokala eliten visade upp en enad front 
utåt. Två av bygdens ledande herrskap, Christina De la Gardie och 
Gustaf Adolf Oxenstierna, stod bakom de ivriga försöken att ersätta 
Thegner med en ny kandidat. Men deras argument miste sin tyngd i 
samma ögonblick som Anna Berendes, områdets tredje stora gods
ägare, genom sin bokhållare hälsade att hon tröttnat på stridigheterna 
i pastoratet. För att få ett slut på bråken ansåg hon att Thegner därför 
skulle få tjänsten. Domkapitlet hade hela tiden stått bakom Thegner, 
trots påtryckningarna från herrskapen i Ed och Sollentuna att avsätta 
honom. När det nu blev tydligt att den lokala eliten faktiskt inte var 
överens om huruvida Thegner borde bytas ut eller inte innebar det att 
försöket att placera magister Håfberg på posten misslyckades. 

26 Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhållet under stor
maktstiden (Uppsala 1989), s. 204. 
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Detta stod klart för Christina De la Gardie när hon ungefär femton 
år senare återigen sökte placera en kandidat, denna gång sin egen 
hovpredikant, på kyrkoherdeposten. Omedelbart efter att den förre 
kyrkoherden Thegner dragit sin sista suck satte hon igång med arbetet 
att engagera alla de stora godsägarna i bygden, inklusive Anna Beren-
des, i försöket att få Olof Törnbom utsedd till det viktiga ämbetet. 

Ett antal skrivelser författades av bygdens ledande personer där de 
betonade att den lokala eliten stod helt enig i denna fråga. Det talades 
om att man instämde med "de övrige herrskapen" och delade "de 
andre herrskapens tanka" rörande vem som borde bli ny präst i pasto
ratet. Denna gemensamma ansträngning för att påverka tillsättningen 
lyckades. Därmed fick pastoratet en kyrkoherde som, till skillnad från 
sin föregångare, stod den lokala eliten mycket nära. 

Behovet av kontakter utanför lokalsamhället 

En annan mycket viktig punkt när det gäller den lokala elitens makt
utövning var behovet av inflytelserika kontakter utanför det egna 
lokalsamhället. I de fall som berörs i denna artikel var tillgången till 
dessa kontakter inget problem för den lokala eliten, då flera av dessa 
herrskap tillhörde rikets absoluta toppskikt. Därigenom hade de kun
nat bygga upp nätverk av personliga relationer inom den rikspolitiska 
eliten, till vilken de alltså själva också hörde. 

Betydelsen av relationer med högt uppsatta personer framgår inte 
minst i det brev som Ebba Brahe skrev till ärkebiskopen i samband 
med prästtillsättningen år 1654. Hon gjorde då referenser till den sedan 
länge etablerade vänskap som hon menade fanns mellan henne själv 
och ärkebiskopen. I samband med att hon framförde sina önskemål 
om vem som skulle bli präst i Ed och Sollentuna poängterade hon 
vidare att ärkebiskopen, genom att gå henne till mötes, än en gång 
skulle visa henne "hög wänskap" och därigenom förstärka relationen 
mellan de båda. Genom att använda sitt inflytelserika nätverk utanför 
lokalsamhället blev det sålunda möjligt för henne att driva igenom sin 
vilja i pastoratet. 

Även Ebba Brahes dotter Christina De la Gardie använde sig av 
kontakter utanför lokalsamhället i samband med prästtillsättningen år 
1703. Som tidigare diskuterats lyckades Christina engagera övriga 
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herrskap i försöket att få hennes hovpredikant utsedd till ny kyrko
herde. Emellertid uppdagades det efter en tid att en kaplan på Lovön 
inhämtat änkedrottningens tillåtelse att be domkapitlet om tjänsten i 
Ed och Sollentuna. Ankedrottningens uttalade stöd för en motkandi
dat hotade att fälla herrskapens planer på att få Christina De la Gar-
dies hovpredikant utsedd till präst i pastoratet. Det fanns dock inom 
den lokala eliten kontakter ända in i kungahuset, dels genom hovmäs
tarinnan Anna Berendes, dels genom att Christina De la Gardie för
mådde kungliga rådet greve Gyllenstierna att tala i deras sak inför 
änkedrottningen. T ack vare deras ansträngningar lyckades man över
tala änkedrottningen att ändra sin ståndpunkt i frågan. Genom att 
hon tog sin hand från den andra kandidatens ansökan kunde herr
skapens utvalde, hovpredikanten Olof Törnbom, tillträda tjänsten 
som ny kyrkoherde i pastoratet. 

Den lokala eliten i fokus 

Innan jag sätter punkt vill jag peka på ett par övergripande punkter 
rörande den lokala eliten som studieobjekt. Dessa kan förhoppnings
vis fungera som inspiration till och en utblick mot kommande studier. 

I inledningskapitlet pekades på att begreppet elit flitigt diskuterats 
under 1900-talet. Begreppet har dock allt som oftast kommit att för
knippas med den politiska eliten på riksnivå. Detta speglar emellertid 
dåligt det breda användningsområde som termen har i dagens histo
riska forskning. De förslag till elitkaraktärsdrag som presenterades i 
inledningskapitlet stämmer väl in på den lokala elit som stått i fokus 
för denna artikel. Herrskapen bestod exempelvis av en begränsad skara 
större jordägare vilka genom sin sociala och ekonomiska ställning 
ansågs, av såväl sig själva som av andra, stå över lokalsamhällets övriga 
innevånare och därmed utgöra en elit. Gruppen var sålunda exklusiv, 
hade ett elitmedvetande och innehade även maktresurser. Elitbegrep
pet, åtminstone som det förstås i denna bok, är alltså användbart för 
studier av andra elitgrupperingar än bara den politiska eliten på riks
nivå, i mitt fall det ekonomiskt och socialt ledande skiktet inom ett 
rumsligt sett mycket begränsat område. 

Det är också värt att uppmärksamma att den övervägande majorite-
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ten av representanterna för den lokala eliten i Ed och Sollentuna var 
kvinnor. Kvinnornas möjlighet att deltaga i den offentliga makt
utövningen på riksnivå var under stormaktstiden närmast obefintlig. 
Denna undersökning visar dock på hur kvinnorna, särskilt i de fall då 
deras män var döda eller bortresta, kunde utöva betydande makt på de 
lokala arenorna.27 Genom att vända blicken mot lokala eliter öppnas 
sålunda dörrar till synnerligen intressanta forskningsfält. 

27 På sikt har jag för avsikt att i mitt avhandlingsprojekt närmare studera rollfördel
ningen mellan män och kvinnor inom den lokala eliten. Inte minst är detta intressant för 
att se om och i så fall hur mäns och kvinnors möjlighet att utöva makt i "den lokala 

förändrats under min långa undersökningsperiod. 
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