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Sammanfattning 

I denna uppsats ska jag undersöka prästerskapets sociala och geografiska bakgrund i 

Linköpings stift mellan 1700-1899 utifrån deras fäders yrken och se om det skett en 

förändring över tid. Jag har också undersökt om denna förändring korrelerar med tidigare 

forskning kring andra delar av Sverige. Min undersökning har visat, i likhet med andra 

undersökningar, att den kyrkliga bakgrunden var den vanligaste under dessa 200 år. Det går 

att se en tydlig förändring över tid, på så sätt att den kyrkliga bakgrunden minskar till förmån 

för annan yrkesbakgrund. Förutom den kyrkliga bakgrunden så har bondebakgrunden varit ett 

konstant viktigt inslag i detta stift under den undersökta tidsperioden. Något som särskiljer 

detta stift från Lunds stift, där en liknande undersökning genomförts tidigare. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

När Karl XII dog 1718 innebar det startskottet för en kvalitativt ny period i den svenska 

politiska historien. Landet upphörde att vara en stormakt och kom att förlora stora 

landområden, den största var förlusten av Finland 1809. Frihetstiden inleddes, som trots sina 

begränsningar och det kortsiktiga återtagandet av det kungliga enväldet under Gustav III, ändå 

kan ses som starten på ett mer modernt Sverige. Mellan 1700 och 1900-talen förändrades 

försörjningsmöjligheterna inom jordbruket kraftigt. En rad reformer stärkte den privata 

äganderätten och gynnade en mer kommersialiserad produktion. Detta kombinerat med att 

bönderna utgjorde den största gruppen bland befolkningen, ger argument för att beteckna 

denna tid som böndernas tid i Sverige. Utvecklingen innebar en förändring från en 

hushållsbaserad ekonomi, där stånden spelade en avgörande roll, till ett mer klassbaserat 

samhälle. Å ena sidan innebar detta att börden, liksom de gamla kollektiven blev allt mindre 

viktiga för individens samhällsposition. Å andra sidan blev det viktigare vilken sysselsättning 

man ägnade sitt yrkesverksamma liv åt. Under 1700-talet var ståndssamhället fortfarande en 

realitet men från 1800-talets början går det att se en tydlig upplösning av stånds och 

privilegiesamhället. Befolkningsökningen, nya sätt att försörja sig samt kritik av den gamla 

ordningen lade till slut grunden för en helt ny politisk ordning.
1
  

Denna spännande tid sammanfaller också med upplysningen och kyrkans minskade roll i 

samhället. Prästerna var dock fortfarande viktiga politiska personer och viktiga i det lokala 

samtalet. Ibland under 1700-talet kunde prästen vara en av de få personerna på en ort som 

kunde läsa och skriva.
2
 De var också den grupp av eliten som levde närmast den vanliga 

befolkningen och på så sätt också delade många av dess villkor. Prästerna var en 

samhällsgrupp som var priviligierad och hade ett stort samhällsinflytande i relation till sin 

storlek (cirka 0,9 % av befolkningen). Bland annat hade de skatteförmåner för kyrkojord, rätt 

till tionde och kontrollerade utbildningsväsendet.
3
 Samtidigt finns det källor som visar på ett 

ökat ifrågasättande av kyrkans moral under denna tid samt att antalet nattvardsgäster 

minskade.
4
 

                                                           
1
 Hedenborg & Kvarnström 2009, s 15ff 

2
 Ibid, s 33 

3
 Ibid, s 17 

4
 Ibid, s 37 
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Denna studie syftar till att närmare undersöka detta prästerskap under denna omvälvande 

tidsperiod. Vilken social och geografisk bakgrund hade kyrkoherdarna och kom denna att 

förändras under en så omvälvande period?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka prästerskapets sociala och geografiska bakgrund i 

Linköpings stift. Anledningen till att jag valt detta stift är att en liknande genomgång saknas 

och dessutom är källmaterialet tämligen gott. Jag anser också att stiftet speglar det svenska 

samhället i stort, eftersom både landsbygd och större städer finns representerade. De frågor 

jag mer konkret ska försöka besvara är följande: 

- Hur ser den sociala och geografiska bakgrunden ut hos prästerskapet i Linköpings stift 

under tidsperioden 1700-1900? 

- Har denna bakgrund förändrats någonting under tidsperioden i fråga? 

Jag kommer också att redogöra för tidigare forskning kring detta ämne och göra en mindre 

jämförelse mellan mina resultat och andra forskares. 

1.3 Tillvägagångssätt och metod 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av Linköpings stifts 

herdaminnen som främsta källmaterial. I detta material finns biografier över alla kyrkliga 

ämbetsmän, ofta ända från medeltiden fram till början av 1900-talet. Biografiernas utförlighet 

varierar från kontrakt till kontrakt och pastorat till pastorat, men i de flesta fall anges i alla fall 

födelsedatum, dödsdatum, utnämningsdatum, föräldrarnas namn samt yrke. I en del fall är 

dock även dessa uppgifter oklara. Herdaminnet är sammanställt av Johan Alfred Westerlund 

och Johan Axel Setterdahl. Källmaterialet är hämtat från stiftets kyrkoarkiv, från olika 

biografiska arbeten i stiftsbiblioteket samt från Vadstena landsarkiv. Vid en del längre 

biografiska utläggningar anges källan mer detaljerat, men i de flesta andra fall saknas 

källhänvisningar med motivationen att dessa är för många för att kunna anges löpande i 

texten. I min undersökning torde detta inte vara ett alltför stort problem eftersom jag 

mestadels undersöker ganska enkla faktorer såsom fädernas yrken och verksamhetsort i 

händelse av ett innehav av kyrkligt ämbete. Herdaminnena består av totalt fyra band, där det 

sista bandet sammanställts av Erik Meurling eftersom de tidigare nämnda författarna avlidit. 

Hans sammanställning bygger dock delvis på föregående författares kvarlämnade 

anteckningar. 
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Jag har valt utifrån frågeställningarna att fokusera på två analysenheter: fädernas 

klasstillhörighet utifrån yrke, samt om detta yrke var av kyrklig karaktär dess geografiska 

tillhörighet. Analysenheterna har sedan sammanställts kvantitativt och jämförts procentuellt 

mot varandra. En kvantitativ studie innehåller dock alltid kvalitativa eller tolkande moment 

och i mitt fall har jag valt att kvalitativt tolka mina resultat för att kunna besvara min 

frågeställning.
5
 För att kunna få en bild av utvecklingen över tid har jag valt att dela upp min 

undersökningsperiod i två delar, från 1700-1799 samt 1800-1899.  

En viktig del i arbetet har varit att fundera över hur jag ska definiera fädernas yrken utifrån ett 

klass och- samhällsperspektiv. Eftersom jag i min undersökning är intresserad av den sociala 

bakgrunden behöver jag ha ett brett perspektiv och inte bara titta på elitgrupperna i samhället. 

Det kan vara så att präster även rekryterats ur lägre samhällsklasser. Jag har valt att använda 

mig av några grovt indelade klasstillhörigheter utifrån yrke. Dessa är Prästerskap, Bönder, 

Militärer, Borgare, Akademiker, övriga lägre samt övriga högre samhällsklasser. För att 

underlätta vidare läsning och kunna göra en korrekt tolkning av resultaten behöver dessa 

kategorier definieras mer i detalj. Inom gruppen prästerskap finns de fäder som haft någon 

form av kyrkligt ämbete. Det kan exempelvis vara kyrkoherde, komminister, klockare eller 

organist. Inom klassen bönder har jag valt att samla alla vars yrke varit inom bondesfären. Det 

innebär att denna klass troligtvis materiellt och socialt sett är ganska bred. Här kan finnas 

både storbönder och småbönder, men exempelvis torpare eller andra verksamma i jordbruk 

med tydlig låg samhällsrang har jag valt att lägga i gruppen övrig lägre samhällsklass. I 

klassen militärer har jag valt att samla alla med någon form av militärt yrke. Det kan vara 

både officerare och soldater. En annan ganska brokig klass är den jag kallat för borgare som 

innehåller både handlande, köpmän, mindre företagare och hantverkare. Jag har under arbetets 

gång stött på en del fabrikörer, men valt att placera dessa i kategorin övrig högre 

samhällsklass. När det gäller akademiker kännetecknas dessa av yrken inom myndigheter, 

rättsväsende, läkare och lärare. De återstående ”övrigt” kategorierna har jag redan delvis 

nämnt, men i princip har jag placerat dem med yrken som inte passar in i övriga kategorier. 

Jag har grovt delat in dem i en lägre och högre klass, men denna fördelning bör tas med en 

nypa salt. Min tanke har inte varit att få fram en exakt vetenskaplig knivskarp skiljelinje över 

klasstillhörighet, utan en ungefärlig bild över den sociala bakgrunden i ett klassperspektiv.  

Undersökningens tyngd ligger framför allt på prästerskapet. Jag har valt att undersöka den 

geografiska bakgrunden i denna kategori utifrån om fadern varit verksam i samma pastorat, 

                                                           
5
 Floren & Ågren 1998, s 50 
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kontrakt, stift eller i ett annat stift. I flera fall anges det inte i källorna var fadern varit 

placerad. Dessa har jag därför placerat i kategorin ”anges ej”.  

Frågeställningarna kommer att undersökas på kontraktsnivå, och resultatet kommer att 

presenteras på både kontraktsnivå och stiftsnivå. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger dock på 

den senare.   

1.3 Avgränsningar 

En mer heltäckande studie av flera stift och utifrån fler analysenheter, hade självfallet varit till 

gagn för resultatet, men detta har inte varit möjligt inom B-uppsatsens snäva ram. För att 

arbetet inte ska bli för omfattande har jag valt att avgränsa mig till ett stift. Jag har också 

avgränsat mig till att enbart undersöka kyrkoherdarnas sociala bakgrund. Biskopar, 

komministrar och andra kyrkliga ämbetsmän har därför utelämnats. En annan avgränsning är 

att jag enbart undersökt fäderna och inte den övriga familjen. I många fall kan en kyrkoherde 

haft en kyrklig bakgrund via sin mor eller någon annan nära anförvant. 

Som beskrivits ovan har jag valt att kategorisera fädernas yrken utifrån ett antal 

samhällsklasser. En sådan indelning är alltid vansklig att göra och hade säkert kunnat göras 

mer bredare, men utifrån tidigare resonemang har jag varit tvungen att begränsa mig. 

Jag har också valt att enbart undersöka den geografiska bakgrunden, i den händelse att fadern 

tillhör prästerskapet. Anledningen till att jag inte valt att undersöka detta när det gäller övriga 

yrken/samhällsklasser beror dels på att dessa uppgifter ofta saknas i källmaterialet och i de 

fall det anges är det utifrån ort, och inte utifrån pastorat, kontrakt eller stift. Det skulle med 

andra ord krävas god lokalkännedom eller ett omfattande arbete för att bringa klarhet i detta, 

vilket jag inte haft tid eller möjlighet att göra. Det faktum att jag endast valt att undersöka 

fädernas bakgrund gör att den kyrkliga bakgrunden kan bli något missvisande. I en del fall 

med annan bakgrund kan det vara på det viset att mamman är prästdotter eller prästänka, 

vilket skulle betyda att andelen med kyrklig bakgrund skulle kunna vara ännu större. 

1.4 Källkritik 

Uppsatsen grundar sig till stora delar på herdaminnena, vilket självfallet gör att mitt resultat är 

beroende av kvaliteten på dessa. Linköpings stifts herdaminnen bygger på källor ur olika 

arkiv, men jag har inte haft tillgång till dessa ursprungsuppgifter vilket gör att jag måste 

förlita mig på andrahandsuppgifter. Det är viktigt att ha i bakhuvudet inför 

resultatredovisningen. Det finns alltid en möjlighet att felaktigheter föreligger eller att 
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materialet kan vara tendensiöst. Jag hävdar dock att de faktorer jag valt att undersöka bör vara 

relativt förskonade från olika tendenser. 

1.5 Disposition 

I följande kapitel redogörs kort för viktig tidigare forskning och litteratur kring mina 

frågeställningar. Därefter följer själva resultatredovisningen som är uppdelad i två kapitel. I 

kapitel 3 redogörs för prästerskapets sociala och geografiska bakgrund mellan 1700-1799 för 

att följas av samma redogörelse över tidsspannet 1800-1899 i kapitel 4. Uppsatsen avslutas 

sedan i Kapitel 5 med en avslutande sammanfattning och diskussion då förhoppningsvis 

trådarna knyts samman och uppsatsens syfte uppfylls. 
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2. Forskningsläge 
För att kunna förstå hur prästernas sociala och geografiska bakgrund såg ut under denna 

tidsperiod, behövs först och främst en insikt och kunskap om hur prästval och prästrekrytering 

gick till. Det normala var att prästerna i första hand skulle rekryteras från samma stift. Detta 

styrdes av den s.k. indignationsrätten som innebar att en student inte hade rätt till prästvigning 

om han inte var född i stiftet i fråga. Sådana som var välförtjänta och/eller meriterade hade 

dock möjlighet även om de inte var infödda. Det fanns även andra undantag vilket gjorde att 

flyttningar av präster var fullt möjliga.
6
 

Under medeltiden hade församlingen en självklar rätt att delta i valet av präst, något som även 

till viss del behölls under reformationen med tillägget att biskoparna skulle ha det avgörande 

inflytandet på grund av folkets bristande insikter. Nu började dock kungens maktanspråk i 

frågan bli allt starkare. Under 1500-talet skapades en ny typ av pastorat, de så kallade regala 

pastoraten, där kungen själv utnämnde präster efter godtycke. De flesta pastorat förblev dock 

under biskopens ansvarsområde. Dessa kom senare att kallas för konsistoriella pastorat. Det 

hände dock att kungen ibland blandade sig i tillsättningen även i dessa pastorat. Det fanns 

också patronella pastorat, där adelsmän eller privatpersoner som gjort ekonomiska 

uppoffringar för sockenkyrkan fick rätt att utnämna präster. Indignationsrätten gällde inte i de 

regala eller patronella pastoraten.
7
 

En stor del av forskningen kring prästernas sociala bakgrund har gjorts från ett finskt 

perspektiv. Som bekant var Finland en del av Sverige fram till 1809. I och med reformationen 

och att prästerna tilläts ingå lagliga äktenskap, började prästsläkter uppstå när sönerna i större 

utsträckning följde sina fäders levnadsbana.
8
 Rörligheten var inte särskilt stor, trots ökad 

konkurrens om tjänsterna. I många fall fick prästsläkter flytta dit det fanns jobb, men ofta 

motsatte man sig förflyttningar till en annan region. Ibland kunde till och med ett tiotal mil 

bort från hembygden vara ett oöverstigligt hinder. Man ansåg inte att man skulle kunna förstå 

dialekten och kunna prata med folk. Dessutom var det dyrt och besvärligt att flytta. Det 

vanligaste var att en släkt slog sig ner i en socken för två till tre generationer framöver.
9
 Med 

andra ord var rörligheten mellan stiften generellt låg, och inte minst gäller det rörligheten 

mellan Finland och resten av landet. Detta gäller även efter delningen 1809.
10

 

                                                           
6
 Samuelsson 2008, s 72f 

7
 Lindström 2003, s 20ff 

8
 Suolahti 1927, s 12 

9
 Ibid, s 22ff 

10
 Samuelsson 2008, s 188f 
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Under medeltiden och i början av nya tiden hade innehavarna av de bästa prästtjänsterna 

främst haft sin bakgrund inom adeln. Kyrkans maktställning gjorde att de blev betydelsefulla i 

samhället. Trots att Gustav Vasa genom sin reformation berövat kyrkan den största delen av 

dess egendom samt politiska makt, behöll prästerna till en början sitt höga sociala anseende 

och inflytande. Från 1600-talet började dock prästämbetet te sig allt mindre lockande för 

adeln. Istället utvecklades ett ståndssamhälle där adelns söner belönades och priviligierades 

om de trädde i statens tjänst som ämbetsmän eller militärer. En del frälsesläkter som blivit 

hemmastadda i den prästliga banan bestod, men de flesta och bästa prästämbetena besattes nu 

av den klass som stod adeln närmast, nämligen fogde, borgar och storbondeklassen.
11

 

I Erik Sandstedts avhandling redogörs för prästernas sociala och ekonomiska bakgrund i 

Lunds stift under tidsperioden 1732-1832. Han har bland annat undersökt fädernas sista 

verksamma arbete i livet och resultatet blev en övervägande majoritet av prästbakgrunden. 

47,8 % av fäderna var antingen kyrkoherdar eller präster med lägre tjänst. Nästa grupp var 

ämbetsmän och tjänstemän som stod för 17,3 % för att följas av hantverkare på 10 %. 

Bönderna stod för 7,8 %. Vi kan alltså se att prästyrket till stor del var ett ärftligt yrke. 

Därefter verkar prästerna främst rekryteras ur de samhällsklasser som ligger strax nedanför 

adeln, i linje med Suolahtis undersökning som jag redogjorde för ovan.
12

 Sandstedt 

undersöker även svärfäders, söners och svärsöners yrken, och kommer fram till slutsatsen att 

ståndscirkulationen inte var särskilt stor. Prästerna härstammar alltså i stor utsträckning från 

prästhem och deras söner i sin tur blir oftast präster och döttrarna gifter sig i stor utsträckning 

med präster. Utifrån den bakgrunden kan man argumentera för att prästståndet under denna 

tid i till viss del var ett slutet stånd. Ett genomgående drag som Sandsten konstaterat är ett 

försök till att stiga socialt som för det mesta lyckats. Jämförelsevis få i undersökningen har 

gått motsatt väg.
13

 

Går det då att se samma mönster gällande social bakgrund och geografisk mobilitet bland 

prästerna även bland andra stift på den svenska sidan? Det ska jag undersöka nu. 

 

                                                           
11

 Suolahti 1927, s 347f 
12

 Sandstedt 1986, s 147ff 
13

 Ibid, s 157 
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3. Prästerskapets sociala bakgrund 1700-1799 
Efter en genomgång av hela Linköpings stifts olika kontrakt och pastorat, står det klart att en 

stor del av kyrkohedarna har någon form av kyrklig bakgrund under dessa hundra år. Drygt 47 

%, d.v.s. nästan hälften av alla kyrkoherdar jag undersökt har en far som också varit 

kyrkoherde, präst eller innehavare av något annat kyrkligt ämbete. Resultatet är därmed 

slående likt det Sandstedt kom fram till i sin undersökning. Utifrån detta kan även jag fastslå 

att ståndscirkulationen troligen inte var särskilt omfattande denna tidsperiod.  

Tabell 1. Prästerskapets sociala bakgrund 1700-1799 

Social bakgrund Antal Procent 

Kyrklig 262 47,5 

Bönder 113 20,5 

Akademiker 73 13,3 

Borgare 50 9,1 

Militärer 36 6,5 

Annan lägre samhällsklass 15 2,7 

Annan högre samhällsklass 2 0,4 

   

Summa 551 100 

Källa: Linköpings stifts herdaminne vol 1-4 

Något som däremot skiljer sig från Sandstedts undersökning är andelen bönder, som är drygt 

20 %. En väldigt hög siffra i jämförelse med Lunds stift, vilket indikerar en starkare 

bondeklass i detta stift. Bilden av Sverige med en relativt stark och självständig bondeklass 

verkar stämma bra i detta stift.   

När det gäller den geografiska bakgrunden utifrån fädernas placeringsort, stöter vi tyvärr på 

problem i källmaterialet.  I drygt 30 % av fallen står det enbart att fadern hade ett kyrkligt 

ämbete men inte var någonstans. Utifrån det finns det två möjliga slutledningar att dra: 

Antingen har inte författarna hittat placeringsorten i sina källor och/eller tycker det är en 

oviktig detalj att redogöra för, eller menas samma placeringsort som sonen. Jag har tyvärr inte 

kunnat hitta någon information kring detta i källmaterialet. Detta innebär att vi får en ganska 

stor osäkerhetsfaktor vilket gör det svårt att dra alltför långtgående slutsatser. 
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Tabell 2. Prästerskapets geografiska bakgrund 1700-1799 

Faderns placering Antal Procent 

Inom samma pastorat 34 13 

Inom samma kontrakt 15 5,7 

Inom samma stift 71 27,1 

Inom annat stift 62 23,7 

Anges ej 80 30,5 

   

Summa 262 100 

Källa: Linköpings stifts herdaminne vol 1-4 

Vi kan dock konstatera att totalt 45,8 % har fäder som varit verksamma inom stiftet och 

rimligtvis borde åtminstone en stor del av de som finns i kategorin ”anges ej” också höra hit. 

Jag bygger detta påstående på en märklig detalj i källmaterialet. I de tre första banden av 

herdaminnena är andelen fall där uppgift saknas kring faderns placeringsort relativt stort, men 

plötsligt i band fyra, försvinner nästan denna kategori överhuvudtaget. Nästan alla anges med 

placeringsort oavsett århundrade. Den enda förklaring jag kan finna till detta är att en ny 

författare tagit över som kanske är noggrannare med att ange denna detalj. Det vore 

osannolikt att de kontrakt som finns i fjärde boken skulle vara helt annorlunda beträffande 

källmaterialet jämfört med de övriga. Sammanfattningsvis finns det, enligt min uppfattning, 

stor sannolikhet att siffran över de som varit verksamma i stiftet i själva verket är avsevärt 

högre. Tyvärr saknas uppgifter i källmaterialet om vilka pastorat som är konsistoriella, regala 

eller patronella. Det ligger nära till hands att anta att de kyrkoherdar som inte har sin 

bakgrund i stiftet är verksamma i regala och patronella pastorat, i den mån de nu existerar i 

detta stift.  

Det undersökta stiftet kan indelas i 17 olika kontrakt. Finns det en stor variation av den 

sociala och geografiska bakgrunden mellan olika kontrakt? Svaret på denna fråga kan nog 

sammanfattas med ett enkelt Ja. Som vi såg i föregående kapitel hade de flesta fäder främst en 

kyrklig bakgrund och därefter bondebakgrund. Dessa två kategorier ska jag nu studera på 

kontraktsnivå. Jag väljer nedan att redovisa i fallande skala, men för att underlätta inläsningen 

och spara utrymme har jag valt att redovisa de fem högsta och fem lägsta i varje kategori. 
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Tabell 3. Prästerskapets sociala bakgrund på kontrakatsnivå redovisat i andel präster 

respektive bönder 1700-1799 

Kontrakt Andel präster Kontrakt Andel bönder 

Aska 54,8% Dal 31,8% 

Ydre 54,2% Gullberg, Boberg 30,6% 

Norra Tjust 53,1% Aspeland 28,6% 

Banekind 52,6% Hanekind, Åkerbo 28,0% 

Vikbolandet 52,6% Kind 27,2% 

-----  -----  

Vifolka, Valkebo 43,2% Tunalän, Svede 16,7% 

Gullberg, Boberg 42,9% Aska 16,1% 

Hammarkind 41,9% Vifolka, Valkebo 15,9% 

Skärkind 41,7% Banekind 15,8% 

Aspeland 28,6% Södra Tjust 8,8 % 

Källa: Linköpings stifts herdaminne vol 1-4 

Vi ser här att det finns en rätt stor spännvidd mellan de kontrakt som har en hög andel 

prästbakgrund mot de som har en liten andel. Skillnaden blir ännu större när det gäller 

bondebakgrunden. Södra Tjust särskiljer sig med sina endast 8,8 % bönder. I detta kontrakt är 

det, förutom den kyrkliga bakgrunden, borgarbakgrunden som dominerar. Vad gäller övriga 

yrkeskategorier, så kan nämnas en överrepresentation av militärer i exempelvis Hammarkind, 

Vifolka/Valkebo och Kinds kontrakt. Det kan vara frestande att misstänka att något militärt 

regemente varit placerat i eller i närheten av dessa kontrakt. 
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4. Prästerskapets sociala bakgrund 1800-1899 
Det första som kan vara värt att notera är att antalet kyrkoherdar totalt sett minskat med 40 

stycken jämfört med hundraårsperioden tidigare. Något som troligtvis är en spegling av 

samhället och den ökade medellivslängden. Vi kan också se tydligt att prästbakgrunden 

minskar till förmån för alla andra yrkeskategorier. Från 47 % till 31 % vilket ändå får sägas är 

en ganska kraftig minskning. Den kyrkliga bakgrunden är dock fortfarande den enskilt största. 

Ökningen av de övriga yrkesbakgrunderna speglar den upplösning av det gamla stånds och 

privilegiesamhället som verkade vid denna tidpunkt. 

Tabell 4. Prästerskapets sociala bakgrund 1800-1899 

Social bakgrund Antal Procent 

Kyrklig 163 31,9 

Bönder 108 21,1 

Akademiker 90 17,6 

Borgare 66 12,9 

Militärer 50 9,8 

Annan lägre samhällsklass 19 3,7 

Annan högre samhällsklass 15 2,9 

   

Summa 511 100 

Källa: Linköpings stifts herdaminne vol 1-4 

Den enskilt kanske mest intressanta detaljen är dock att bondebakgrunden fortfarande behåller 

sin starka position trots att vi är på väg mot industrisamhället. Detta är ytterligare ett exempel 

på att detta stift skiljer sig från Lunds stift.  

När det gäller den geografiska spridningen skiljer sig inte utveckling nämnvärt från den som 

redogjordes i förra kapitlet. Vi kan se en ökning av den geografiska bakgrunden inom stiftet, 

totalt 57,7% att jämföra med 45,8% som det var mellan 1700-1799. Om detta beror på en 

förändring i den geografiska bakgrunden eller bara på att källmaterialet blivit bättre med 

tiden, är svårt att svara på. Även här finns ett stort mörkertal inom kategorin ”anges ej” som 

jag redogjorde för i förra kapitlet. Utifrån det resonemang jag förde där, finns det även nu en 

stor sannolikhet att andelen fäder inom Stiftet i själva verket är högre än de siffror vi ser här.  
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Tabell 5. Prästerskapets geografiska bakgrund 1800-1899 

Faderns placering Antal Procent 

Inom samma Pastorat 16 9,8 

Inom samma Kontrakt 9 5,5 

Inom samma Stift 69 42,3 

Inom annat Stift 29 17,8 

Anges ej 40 24,5 

   

Summa 163 100 

Källa: Linköpings stifts herdaminne vol 1-4 

På kontraktsnivå kan vi se rätt dramatiska siffror som berättar om att andelen med 

prästbakgrund i vissa kontrakt till och med understiger 20 %. Ett anmärkningsvärt faktum. 

Samtidigt finns det också kontrakt som fortfarande ligger runt eller strax under 50 %. 

Spännvidden har med andra ord ökat betydligt.  I Bergslags kontrakt är både andelen bönder 

och akademiker större och I Hammarkinds kontrakt dominerar militärer och akademiker. I 

fyra av de 17 kontrakten är annan bakgrund än kyrklig den dominerande eller lika stor. Detta 

kan då jämföras med de föregående hundra åren då inget kontrakt ens var i närheten att visa 

upp något liknande. En intressant detalj är att Skärkind, som låg i botten på listan under förra 

århundradet, nu plötsligt ligger först. Procentuellt har dock inte så mycket hänt, då man rört 

sig endast från 41 % till 50 %. Det är snarare andra kontrakt som tappat dramatiskt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

15 
 

Tabell 6. Prästerskapets sociala bakgrund på kontrakatsnivå redovisat i andel präster 

respektive bönder 1800-1899  

Kontrakt Andel präster Kontrakt Andel bönder 

Skärkind 50,0% Aska 29,73% 

Aspeland 45,0% Södra Tjust 27,78% 

Dal 41,2% Bergslag 27,6% 

Vikbolandet 40,5% Aspeland 25,0% 

Norra Tjust 39,1% Hanekind, Åkerbo 23,8% 

-----  -----  

Gullberg, Boberg 27,9% Dal 17,7% 

Ydre 26,9% Hammarkind 17,2% 

Banekind 19,1% Kind 14,3 

Hammarkind 17,2% Banekind 14,3% 

Bergslag 13,8% Skärkind 5,6 % 

Källa: Linköpings stifts herdaminne vol 1-4 

Bönderna däremot uppvisar relativt liknande siffror som de föregående 100 åren. 

Spännvidden är också ungefär densamma, vilket ytterligare vittnar om böndernas stabila 

position i detta stift. Även borgare verkar vara på frammarsch då det i två av kontrakten finns 

en representation över 20 %. Allt som allt förstärker bilden på kontraktsnivå den övergripande 

att det gamla stånds och privilegiesamhället håller på att avta och att rekryteringsområdet för 

de kyrkliga ämbetena blivit bredare totalt sett bredare. I övrigt är det vanskligt att dra alltför 

långtgående slutsatser kring de olika kontrakten eftersom en stor variation verkar ha skett över 

tid. Slumpen kan ha en viss inverkan här. 
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5. Slutsatser och diskussion 
Sammanfattningsvis kan jag utifrån mina resultat till stor del bekräfta den bild som tidigare 

forskare kommit fram till gällande den sociala och geografiska bakgrunden för prästerskapet. 

Till stor del var denna kyrklig till sin karaktär och den geografiska rörligheten var begränsad. 

Efter den kyrkliga bakgrunden var en bondebakgrund den näst vanligaste. Dessa två var 

generellt sett större än akademisk, militär eller borgerlig bakgrund under hela den undersökta 

perioden. Jag har kunnat konstatera en tydlig förändring över tid, där den kyrkliga bakgrunden 

blivit kraftigt försvagad under 1800-talet till förmån för både den militära, akademiska och 

borgerliga bakgrunden. Däremot så verkar bönderna ha behållit sin position i stort även under 

1800-talet, vilket gör deras ställning i stiftet tämligen konstant under 200 år. 

Hur väl stämmer då mina resultat med tidigare forskning? Ja till viss del så bekräftar 

resultaten böndernas starka ställning i Sverige under dessa år och rekryterades inte prästerna 

från kyrkan, så rekryterades de från klasserna närmast under, nämligen fogde, storbonde och 

borgarklassen. Min undersökning bekräftar också att ståndscirkulationen inte var särskilt stor. 

Det finns en stor skillnad jämfört med Sandstedts undersökning av Lunds stift, i så motto att 

bondebakgrunden verkar betydligt starkare i Linköpings stift. En förklaring kan vara att Lund 

är en Universitetsstad, vilket gjort att den akademiska bakgrunden kan ha varit mer 

framträdande. 

Det finns många olika trådar som framtida forskning med fördel kan nysta i. Dels skulle det 

vara givande att få fram en mer heltäckande bild av den sociala och geografiska bakgrunden, 

genom att även inkludera andra familjemedlemmar samt inkludera även övriga yrken. 

Dessutom skulle en liknande studie kunna göras utifrån huruvida pastoraten är konsistoriella, 

regala eller patronella. Kan det vara så att det i de fall då fadern varit verksam i ett annat stift 

handlar om regala och/eller patronella pastorat? En närmare undersökning kring 

kyrkoherdarnas födelseort skulle också kunna ge ett viktigt bidrag till helheten. Slutligen 

borde det finnas många andra stift i Sverige där liknande undersökningar kan göras. Jag 

misstänker att den regionala variationen kan vara stor. 
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