
SALOMON	COLLIANDERS	BOK.	

	

	

 

Gerda, som är en Femsjöättling, kontaktade för ett drygt halvår sedan föreningen då 
hon hade hittat en gammal bok i sina gömmor. Då det lät spännande fick jag låna 
den och här min sammanfattning. 

Bokens förste ägare var Salomon Colliander född 1807. Han köpte den 1827, troligen 
då han läste teologi i Lund. Prästvigdes 1830 i Wäxjö. Mellan 1863 och 1878 var han 
kyrkoherde i Bringetofta (tillhör i dag Nässjö kommun) och han arbetade där till sin 
död. Enligt Elofs släktbok var han ”på ålderdomen svag och skröplig” men ”skötte sin 
tjänst tills han stupade”. Salomon är förfader till bokens nuvarande ägare. 

Boken mäter c:a 16x20x3 cm och är i slitet halvfranskt band och troligen tryckt 1824. 
Jag uppfattar den som någon form av prästmatrikel och samtidigt beskrivning över 
församlingarna i Växjö stift och om deras befattningshavare. På pärmens insida står 
”Tillhörig S Colliander (Tolkades först som ”A Colliander”) Wexiö den 8 Sept. 1827”. 
Dessutom står det något som jag tolkat som att den kostade 2 riksdaler vilket i dag 
skulle motsvara c:a  180 kronor. Troligen är den utgiven 1824-1825. Delvis påminner 
innehållet lite om de s.k. Herdaminnen som gavs ut för varje stift med liknande 
uppgifter. 

Boken innehåller c:a 150 tryckta sidor och däremellan finns lika många blanka blad 
som någon (troligen Salomon) gjort handskrivna kommentarer på. De tryckta texterna 
inleds med Wexiö domkapitel och att biskopen var den kände Esaias Tegnér. Sedan 
finns uppgifter om vem som i de olika socknarna i stiftet (drygt 180) hade tjänsten 



som kyrkoherde, pastor och/eller komminister. Det står bland annat när de är födda, 
deras fars yrke och uppgifter om deras teologistudier och ”tryckta arbeten”. På de 
blanka sidorna, eller ibland på de tryckta, har Salomon skrivit ändringar 
(uppdateringar) som t ex om och när de dött, (Tegnér 2 nov. 1846) eller om en ny 
befattningshavare tillträtt. Ända fram till 1860-talet finns Salomons ”uppdateringar”. 
Vidare finns det tryckta uppgifter om folkmängden i de olika församlingarna, om vad 
prästen får för förmåner (t ex ”Ständigt wederlag 7 2/3 tunnor säd”), om bostaden 
(prästgården) och om avståndet därifrån till kyrkan och till Växjö och/ eller Jönköping 
m.m.  

Eftersom det funnits många i Colliandersläkten som var präster så kunde jag utöver 
Salomon finna sex andra med namnet Colliander i boken. Uppgifterna om dem finns 
också i vår släktbok. 

 

 

Boken gav kanske inte någon ny information om personer i släkten Colliander men 
det var mycket intressant och fantastiskt att få se på och få bläddra i denna nästan 
200 år gamla bok.  

Tack Gerda!  Vi är glada och tacksamma att vi fick låna din bok.  

      Fredrik Krook 

    Barnbarns barnbarn till Salomons kusin 

 

	


