»… sådana möbler och persedlar
… som i synnerhet höra till
kyrkans prydnad och skrud«
Om Harbro donation till Björnlunda kyrka

— Av Michael Lundholm —

M

åndagen den 21 maj 1832 dog änkemannen och bonden Jonas
Andersson på sörmländska Harbro Nedergård, Björnlunda, Daga
härad, i tuberkulos.1 Han blev 68 år gammal. Hustrun Maria
Andersdotter var död sedan 1813. Även hon dog i tuberkulos men blev bara
46 år gammal. De efterlämnade inga bröstarvingar och i hans bouppteckning
framgår följande:
»Före sin död hade han jemte den förut bortgångna Hustrun genom inbördes
testamente förrättat att deras quarlåtenskap som efter lag kunde bortgivas
skulle efter båda makarnas död tillfalla Björnlunda församlingskyrka till
användande på så sätt testamentsgivarna förordnadt …«2

Närvarande vid bouppteckningen för att bevaka kyrkans rätt var därför kyrkoherden Johan August Lind (1798–1854)3, kyrkvärdarna Anders Olovsson
i Norrby (1777–1842)4 och Nils Larsson i Skenda (1784–1844)5 samt godsägaren Lars Fredrik Edlund på Ekhov (1788–1843)6. Närvarande var också den
avlidne Jonas Anderssons närmaste arvinge, före detta nämndemannen Per
Nilsson från Gåsinge by, Gåsinge. Vi återkommer till honom.
Makarnas inbördes testamente upprättades 15 februari 1809:7

1 Han dog i tuberkulos men den term som användes av samtiden var lungsot.
2 Daga häradsrätt FII:16, fol. 133, Landsarkivet i Uppsala (ULA).
3 Johan August Lind (1798–1844), vice pastor i Björnlunda 1832–1834, sedemera kyrkoherde i Tyresö 1837 (Hagström 1897–1901, band 3, s. 225).
4 Björnlunda A:12, fol. 217, ULA.
5 Björnlunda A:12, fol. 10.
6 Björnlunda A:12, fol. 287. Bouppteckningen benämner honom »herr Patron Edlund«.
7 Testamentet har inte återfunnits i original, men det finns i en avskrift i »Protokollsbok
öfver användandet af Harbroska donationens räntemedel« som återfinns i Björnlunda KV:1.
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»Sedan vi ... beslutit att särskilt förordna om den del av vår egendom, som vi
efter lag kunne bortgive, så förklara vi härmed, att all sådan vår behållne
egendom, så fast avlinge, som lösören, skall, med full äganderätt och för alla
tider tillhöra Björnlunda Församlings kyrka, men som vi funnit gott att därvid föreskriva vissa villkor och äro angelägna om deras noggranna och rättrådiga fullgörande, så utnämnde vi till Styresmän och Verkställare av
denna vår författning, så väl församlingens kyrkoherde, eller den hans ställe
företräder, som kyrkvärdar.«

En klart uttryckt vilja att göra gott finns:
»Emedan man i närvarande tid, mindre än fordom synes hågad, att använda
någon del av sin förmögenhet till Guds ära och Hans Tempels förmån, men
vi, genom exempel i det avseendet, gärna ville, om möjligt vore, uppliva den
gamla frikostigheten, så förordna vi härmed att kyrkoherden eller den i hans
ställe är, i samråd med kyrkvärdarna, inköper för den uppburna räntan sådana möbler och persedlar, som de anse nödvändiga eller tjänliga och som i
synnerhet höra till kyrkans prydnad och skrud.«

Testamentet innebär att makarna donerar sin gemensamma kvarlåtenskap
till Björnlunda kyrka (alltså inte församlingen) i syfte att avkastningen (kapitalet får inte röras) skall användas för att inköpa sådant som har att göra
med kyrkans inre utsmyckning. Man kan notera att vid detta tillfälle ligger
ännu uppdelningen av den traditionella socknen i den borgerliga kommunen
och den kyrkliga församlingen ett par decennier in i framtiden. Det är dock
inte socknen som får donationen utan kyrkobyggnaden.8
Syftet med den här artikeln är att försöka kasta ljus över varför makarna
testamenterade sin egendom till kyrkan. Jag ska också försöka redogöra för
hur den testamenterade egendomen användes av kyrkan och hur den testamentariska stiftelsen till slut kom att upplösas.
Samtliga orter ligger i Daga härad i Södermanland om inte annat anges.
Artikeln baseras, förutom traditionella ministerialböcker och bouppteckningar, främst på källmaterial som direkt behandlar Harbrofonden. Det
handlar dels om det som finns bevarat av fondens redovisning i Björnlunda
kyrkoarkiv och dels om konseljakter om fonden i Riksarkivet. I begränsad
omfattning har kyrkorådets (men inte kyrkofullmäktiges) i Björnlunda protokoll gåtts igenom. Det gäller då perioden från 1973 strax innan fondens
egen redovisning slutar till och med fondens upplösning 1989.
I de följande avsnitten redovisas först makarnas familj och närmaste släkt,
testamentets innehåll diskuteras och det redovisas hur donationen användes
och hur stiftelsen kom att upplösas. Artikeln avslutas med några sammanfattande kommentarer.
(forts.) Följande två citat är från denna avskrift.
8 Testamentet säger uttryckligen att det är till Björnlunda församlings kyrka, inte till
församlingen eller socknen. Om detta verkligen var juridiskt möjligt är oklart.
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Bild 1. En laverad tuschteckning av Jonas Andersson (1764–1832) i Harbro, Björnlunda,
»Som gifvit sin fasta och lösa egendom till Björnlunda kyrka«. Porträttet är utfört av R.
Nytzell (utan årtal). Foto: Fotograf okänd, Riksantikvariatämbetets Kulturmiljöbild, arkivsignum K 1 C: 534 Bj-Bl.

Familjen
Även om makarna Jonas och Maria inte efterlämnade några bröstarvingar
så hade de faktiskt haft barn; sönerna Anders, död 19 år gammal 1808, Jonas,
död 1 ½ gammal 1801 och Lars Peter, död ½ år gammal 1806. Vi kan sammanfatta den närmaste familjen i följande tabell:
Familjetabell
Jonas Andersson. Född 13 februari 1764 i Avla, Gåsinge.9 Död 21 maj 1832 på
Harbro Nedergård, Björnlunda.10
9 Björnlunda AI:3, fol. 49, och Gåsinge C:2 (maskinpag.), s. 77. I födelsenotisen står
antecknat »död« men det är uppenbarligen fel.
10 Björnlunda EI:1 (opaginerad; AID v54554.b85) samt Daga häradsrätt FII:16, fol. 133,
ULA.
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Fadern var nämndemannen och kyrkvärden Anders Jonsson i Gåsinge,11
död 3 april 1778 i Björkby, Gåsinge.12 Modern hette Maria Larsdotter.13
Gift med Maria Andersdotter.14 Född 13 april 1767 på Harbro Uppgård,
Björnlunda.15 Död där på Nedergården 7 juni 1813.16
Fadern var bonden Anders Jansson, född (åldersuppgift) 23 februari 1717
och död av tuberkulos på Harbro Uppgård, Björnlunda, 25 december 1779.17
Modern var dennes andra hustru Margareta Gustavsdotter, född 12 april
1739.18
Barn:
– Anders. Född 9 januari 1789.19 Död 5 juni 1808 på Harbro Nedergård.20
– Jonas. Född 17 december 1798 på Harbro Nedergård.21 Död där 14 juli
1801.22
– Lars Peter. Född 19 maj 1806 på Harbro Nedergård.23 Död där 22 november 1806.24
När Jonas Anderssons far, Anders Jonsson, avlider 1774 företräds Jonas och
hans syskon, Lars och Maria, av sin farfar, nämndemannen Jonas Andersson
11 Daga häradsrätt FII:4, fol. 159r.
12 Daga häradsrätt FII:4, fol. 159r.
13 Gåsinge C:2 (maskinpag.), s. 77, ULA.
14 Förmodligen avser notisen 21 oktober 1787 i Frustuna EI:1 (AID v55157.b48), ULA,
dessa äkta makar: »Sammanvigdes drängen Jonas Andersson ifrån Björkeby, Gåsinge sokn
med pigan Maria Andersd:r i Kolke«. Någon Maria Andersdotter har dock har inte återfunnits i husförhörslängderna i Kolke.
I Kolke finns dock en »dotter« Maria, född 1766, som 1787 flyttar till Gåsinge (Frustuna
AI:1, fol. 272). Om denna person verkligen var dotter i gården var det till Per Jansson och
Stina Gustavsdotter och hon var då förstås inte identisk med Maria Andersdotter. Per Jansson
var brukare i Kolke senast 19 oktober 1765 när mantalslängden upprättades för 1766 (Mantalslängd Södermanlands län 83, fol. 670v). Eftersom ingen dotter Maria återfinns för dessa
makar åren 1765–1767 i Frustunas födelsebok (Frustuna C:2, maskinfol. 57v–66r) är möjligen
»dotter« istället felaktigt inskrivet istället för »pigan« i husförhörslängden. Mot detta talar å
andra sidan att »dotter« Maria är noterad för att ha bevistat husförhör 1794.
15 Björnlunda C:1, s. 287f; se även Björnlunda AI:1, fol. 27, och AI:2, fol. 43. Senare källor
som Björnlunda AI:3, fol. 49, uppger felaktigt att hon var född i Gåsinge 1766; Björnlunda
AI:4, fol. 60, felaktigt i Björnlunda 13 april 1766 och Björnlunda AI:5 fol. 75, felaktigt 13 november 1766.
16 Björnlunda F:1 (AID v54557.b70). Hennes bouppteckning (Daga häradsrätt FII:10, fol.
61, ULA) nämner varken testamentet eller några närmaste arvingar förutom maken Jonas
Andersson.
17 Björnlunda F:1 (AID v54557.b22).
18 Björnlunda AI:2, fol. 43.
19 Björnlunda AI:3, fol. 49. Hans födelsenotis har inte hittats.
20 Björnlunda F:1 (AID v54557.b60).
21 Björnlunda AI:4, fol. 60, och C:1, maskinpag. 499.
22 Björnlunda AI:4, fol. 60, och F:1 (AID v54557.b48).
23 Björnlunda C:2, s. 57.
24 Björnlunda F:1 (AID v54557.b57).
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i Avla, Gåsinge. När denne i sin tur avlider 16 april 1794 i Avla, Gåsinge, är
arvingarna sonsonen »Bonden Jonas Andersson i Harbro och Björnlunda«,
dennes syster Maria Andersdotter, gift med kyrkvärden Anders Eriksson i
Gåsinge by, samt dottern Maria Jonsdotter.25 Brodern Lars är alltså då avliden
utan arvingar.
Vi kan då också identifiera Jonas Anderssons närmaste arvinge enligt
bouppteckningen. Den före detta nämndemannen Per Nilsson i Gåsinge by
Mellangård var gift med Anna Maria Andersdotter, som in sin tur var dotter
till Maria Andersdotter och Anders Eriksson. Per Nilsson var alltså gift med
Jonas Anderssons systerdotter.26
Maria Andersdotter kom från en släkt som genom ägande och giftermål
hade varit etablerad i Harbro, Björnlunda socken, i vart fall sedan mitten av
1700-talet. Den 5 februari 1752 köpte nämndemannen Johan Jonsson i Ekeby
hälften av Harbro Uppgård av Jacob Wattrang och hans mor Ulrika Eleonora
Billingskiöld.27 Jacob Wattrangs farfar hade i sin tur 1686 köpt skatterätten
till Harbro Uppgård av Hedvig Horn, som ärvt den efter sin far Gustav
Horn.28 Ännu i 1754 års mantalslängd står »Jon Jonsson« upptagen som brukare av gårdshalvan.29 Året därpå har Marias far Anders Jansson tagit över
bruket av gårdshalvan.30 Relationen mellan dessa två bönder har inte kunnat
fastställas men det är inte uteslutet att Johan Jonsson var far till Anders
Jansson.
Anders Jansson avled på juldagen 1779 i Uppgården av tuberkulos.31 Han
hade varit gift två gånger och efterlämnade i första äktenskapet sonen Jan
Andersson och dottern Karin Andersdotter och i andra äktenskapet dottern
Maria Andersdotter.32 Arvet efter honom för Marias del bör alltså motsvarat
1/8 av Uppgården plus andelen av lösöret. Efter faderns död flyttar hon till
Frustuna socken.33 Hon har inte återfunnits förrän vid giftermålet; se ovan.
Halvbrodern Jan Andersson, som återfinns som dopvittne till sönerna
Jonas och Lars Peter, var gift med Anna Olofsdotter, dotter till nämndemannen Olof Persson (1718–1785) i Harbro Nedergård.34 Hennes bror Lars
Olofsson (född 1746) brukade sedan 1781 halva Harbro Nedergård.35 Det var
denna andel av Nedergården som Jonas Andersson och Maria Andersdotter
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Gåsinge C:1, s. 407, ULA, och Daga häradsrätt FII:6, fol. 180r.
Gåsinge AI:6, fol. 9; C:2, maskinpag. 203, och Gåsinge C:3, maskinfol. 6v.
Daga häradsrätt AIIa:1, § 8 5 februari 1752, ULA. Se även Lundholm (2011, s. 196).
Lundholm (2009, s. 196).
Länsstyrelsen i Södermanlands län, EII:42 1754 (opaginerad), ULA.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, EII:43 1755, s. 636 f.
Björnlunda F:1 (AID v54557.b22).
Daga häradsrätt FII:5, fol. 15, ULA.
Björnlunda AI:2, fol. 43.
Björnlunda AI:1, fol. 31; AI:3 fol. 49.
Mantalslängd, Södermanlands län 99, s. 576, Riksarkivet.
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började bruka senast 1790.36 Förmodligen var det även då de köpte gårdsandelen.
Om testamentet
Möjligen är det sönernas frånfälle och framförallt äldste sonens död 1808
som får paret att fundera över vad som skall hända med deras tillgångar när
de är döda. Testamentet tillkommer i vart fall året därpå.
I det inledande citatet framgår att man testamenterar det man enligt lag
har rätt att testamentera. Enligt 1734 års lag kunde man på landet inte testamentera arvejord vid detta tillfälle. Eftersom makarna troligen inte hade bytt
bort, sålt eller förpantat arvejord utan blivit utlösta genom arvskifte och
sedan för dessa medel köpt andelen i Harbro Nedergård var denna alltså så
kallad avlingejord och makarna var fria att testamentera gården samt lösöret.37
Testamentet har rubriken »Harbrofonden«. Ett inledande stycke fastslår
gåvan till Björnlunda kyrka och att kyrkoherden och kyrkvärdarna ska vara
styresmän. Sedan följer fyra stycken. Det första stycket ger regler för
förvaltningen, redovisningen etc. Det andra stycket anger hur medlen ska
användas och om beslutsregler och hur tvister ska lösas. Det tredje stycket
ger instruktioner kring vilka rättigheter den efterlevande maken har. Det
fjärde stycket avslutas med en åkallan till Gud och en deklaration av att detta
är makarnas fria och yttersta vilja. Om man studerar bilden (Bild 1) av Jonas
Andersson observerar man att dödsdatum tillförts i efterhand. Därför är
porträttet säkert utfört under Jonas Anderssons livstid och donationen bör
därför ha varit känd av Jonas Anderssons samtid.
Det var ingen liten summa som makarna lämnade efter sig. Maria hade
lämnat efter sig 1/6 mantal av Harbro Nedergård, värderad till 222 riksdaler,
totalt ett bo på 816 riksdaler.38 Allt synes ha gått till maken. Maken Jonas
lämnar efter sig 7/16 i samma gård värderad till 1 666 riksdaler. Det totala
boet var dock värderat till ungefär 3 206 riksdaler.39
36 Mantalslängd, Södermanlands län 106, s. 716.
37 Andersson (1942, s. 10), som utgör det enda omnämnandet i litteraturen av Harbro
donation som jag funnit, uppger att det var halva den fasta egendomen. Detta är än mer
märkligt eftersom han omnämner porträttet av Jonas Anderssson (Bild 1) som uppger att
Jonas gav sin fast egendom till Björnlunda kyrka. Någon stöd för att det bara var halva den
fasta egendomen har jag inte funnit.
38 Daga häradsrätt FII:10, fol. 61, ULA. – Fastighetsbeteckningen i jordeböcker och mantalslängder är Harbro nummer 3 med den under tidigt 1700-tal införda nya jordeboksmetoden. I Björnlunda kyrkoarkiv används främst beteckningen Harbro Nedergård. Uppgården
och Mellangården motsvaras av nummer 1 och 2 i jordeböckerna. Binamnen anger läget i
förhållandet till närbelägna Havresjön. Var och en av gårdarna omfattade ett oförmedlat
mantal.
39 Daga häradsrätt FII:16, fol. 133. – Det exakta beloppet var 3 206 riksdaler, 2 skilling och
5 runstycken. Eftersom det gick 48 skilling på en riksdaler och 12 runstycken på en skilling,
ligger beloppet alltså närmare 3 206 än 3 207 riksdaler (Heckscher 1942, s. 13 f).
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Att klargöra vad donationen skulle motsvara i dagens penningvärde är
inte helt enkelt men å andra sidan inte oväsentligt. Makarna donerade nämligen sin kvarlåtenskap till Björnlunda under förutsättning att kapitalet inte
fick röras. Så vad motsvarar 3 206 riksdaler idag? Man kan få många svar på
den frågan lite beroende på hur man frågar.40
– Om man frågar sig vilket värdet är på de varor och tjänster man skulle
kunna köpa 2012 är svaret 396 641 kr.41
– Om man frågar vad värdet var 2012 av den arbetstid för en industriarbetare/hantlangare som hade krävts för att få ihop 3 206 riksdaler, då är
svaret 11 425 311 kr.
Det är stor skillnad mellan beräkningarna. Men även om vi kan se dessa
belopp som ett slags minimi- och maximibelopp på värdet av donationen
så är det en ansenlig förmögenhet som makarna lämnade efter sig.
Testamentet innehöll också detaljerade instruktioner om förvaltningen
av medlen. Huvudalternativet var att medlen skulle hållas i en fast egendom
men om det inte var möjligt förräntas under full säkerhet:
»Därjämte iakttagas på det nogaste, att berörda gåva, för evärderlig tid, evad
händelse ock inträffa kan, aldrig rubbas, förminskas eller användas till andra
behov, än dem vi föreslå: ej heller med kyrkans övriga medel förblandas, utan
göres därföro räkning i särskild bok, vari dock först införes en avskrift av
detta Testamente och fastställelsen därå, men originalet med övriga handlingar, samt de inflytande penningarna förvaras i en särskild och i kyrkokistan alltid stående låda eller skrin, som utanpå locket har denna påskrift:
Jonas Anderssons och Maria Andersdotters i Harbro Testamentariska
Stiftelse.«42

Hur användes donationen?
Naturligtvis inställer sig frågan hur styresmännen använt donationens avkastning. Den frågan låter sig tyvärr bara delvis besvaras. Det finns alltså en
protokollsbok daterad 1891–1976, men den har bara förts (periodvis) kontinuerligt 1910–1976.43
Den första belagda aktiviteten i fonden är dock från 1898. Uppenbarligen
har styresmännen känt sig osäkra på hur man kunde disponera fonden och
40 Jag har här använt den prisomräknare som ekonom-historikern Rodney Edvinsson
gjort tillgänglig. Se Edvinsson (2013).
41 Jag har valt 2012 eftersom prisomräknaren i Edvinsson (2013) baseras på inflationsprognoser och inte inflationsutfall efter 2012.
42 Se fotnot 7 för källhänvisning.
43 Anteckningsbok med titeln »Protokollsbok öfver användadet af Harbroska donationens räntemedel 1891–1976« i Björnlunda KV:1. Det första belagda beslutet i protokollsboken
är dock daterat 27 mars 1910. På anteckningsboken har slutåret skrivits i efterhand i samband
med att boken slutat föras trots att den inte var fullskriven.
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har därför i en skrivelse daterad 25 september 1898 begärt godkännande från
Regeringen44 av sin avsikt att använda medlen för att
»... erhålla visshet i hvilken utsträckning testamentsförvaltare lagligen hafva
att fatta den enligt testamente dem tillkommande skyldighet och rättighet
att anordna medel ur Harbrokassan.« 45

Här finner vi alltså ytterligare en benämning på donationen, »Harbrokassan«.
Skrivelsen till Regeringen använder också en annan benämning, nämligen
»Harbroska stiftelsen«.
Av skrivelsen framgår att man ville använda 5 000 kr till nya bänkar i
kyrkan. Kyrkokassan hade dock bara 2 275 kr medan »Harbrokassan« 31 december 1897 hade 22 475:85 kr. Skrivelsen hade passerat bland annat domkapitlet i Strängnäs, som 25 januari 1899 tillstyrkt ansökan. Regeringen
tillstyrkte begäran 7 februari 1899.
Av skrivelsen till Regeringen framgår också att fondens kapital första
verksamhetsåret (1833) uppgick till 3 731 riksdaler, 19 skilling och 1 runstycke,
något som protokollsboken avrundar till 3 732 riksdaler.
Om man faktiskt inköpt några bänkar eller inte är oklart, för när man
nästa gång kan dokumentera fonden är det genom en ny begäran till
Regeringen, daterad 10 juni 1910, om att återigen använda 5 000 kr för olika
inköp (se nedan).46 Det är med hänvisning till beloppets storlek man ville
ha Regeringens stadfästelse. Då uppgavs att fondens kapital per senaste årsskifte varit 22 418 kr.
Det är i samband med skrivelsen till Regeringen 1910 som protokollsboken börjar föras. Följande beslut finns dokumenterade i protokollsboken:
– 1910, 27 mars: 3 850 kr till ombyggnad av kyrkorgeln enligt orgelbyggare
»E[mil] Wirell, Liatorp« förslag och 1 150 kr till »behöfliga åtgärder för
försättande af kyrkans inre i ett mer värdigt och tilltalande skick«.47
– 1912, 22 februari: Då orgelbyggare Wirell inte kunnat utföra arbetet har
44 Man vände sig alltså till Kunglig Majestät (Kungl. Maj:t) som var det statsorgan som
idag motsvaras av Regeringen. För enkelhetens skull använder jag här termen »Regeringen«.
45 Ecklesiastikdepartementet, E1A Konseljakter, 1899-02-17, nummer 6, Riksarkivet.
46 Ecklesiastikdepartementet, E1A Konseljakter, 1910-06-10, nummer 23.
47 Skrivelsen till Regeringen är mer detaljerad om vad som var de behövliga åtgärderna:
ny skiva till altarbordet, nytt antependium, ett par större ljusstakar samt reparation av altarbordet (Ecklesiastikdepartementet, E1A Konseljakter, 1910-06-10, nummer 23). Ett antependium (eller frontale) är den textil som hänger framför altaret och vars färg normalt följer
kyrkoåret (Hanner Nordstrand 2015, s. 138). Vit är den färg som används vid högtider som
jul, nyår och trettondagshelgen (Hanner Nordstrand 2015, s. 18).
Förmodligen var det då befintliga orgelverket ungefärligen samtida med den Harbroska
donationen, eftersom det ska ha tillkommit någon gång 1815–1835 under kyrkoherden Jonas
Jonsson tjänstgöringstid (Hagström 1897–1901, band 3, s. 11). Då kostade orgelverket 2 300
riksdaler banko, varav allmogen direkt bidrog med 240 riksdaler. Det ger också en uppfattning om storleken av den Harbroska donationen 1833 respektive 1910.
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orgelbyggare Olof Hammarlund lämnat ett kostnadsförslag på arbetet
uppgående till 4 945 kr. Man beslutar att de redan anslagna 3850 kr samt
ytterligare 1 095 kronor får användas för orgelombyggnaden.
– 1912, 31 juli: Maximalt 8 000 kr för restaureringen av Björnlunda kyrka.
– 1915, 14 mars: 100 kr till duk med spets till altarringen.
– 1918, 19 augusti: 2 000 kr till elektrisk belysning.
– 1925, 29 november: 855 kr till restaurering av två mässhakar.
– 1930, 13 april: Man anslår ett inte specificerat belopp till elektrisk uppvärmning och inre renovering under restriktionen att fondens behållning
inte får bli mindre än 10 000 kr.
– 1932, 15 juni: 701:33 kr för inköp av mattor.
– 1938, adventssöndagen: 500 kr till »antependium i vit färg« och 93:70 kr
till oblatask i silver.
– 1939, 10 augusti: 477:75 kr till ombyggnad av orgeln.
– 1972, 10 februari: 292:07 kr till blå bursa.48
– 1972, 21 december: 200 kr till rött kalkkläde och röd bursa.
– 1973, 7 september: 135 kr i ersättning till Erik Andersson i Axala för utfört
arbete i sakristian och 150 kr till kardborrband för uppsättning av antependium.
– 1976, 20 april: 2 524:15 kr till nytt vitt antependium och 156:40 kr till en
altarduk.
Där tar protokollsboken slut. Vi har redan sett att man 1899 troligen inte
följt testamentets bestämmelser om att en särskilt protokollsbok ska föras
angående beslut om dispositionen av fondens medel. Möjligen är det dock
så att något faktiskt beslut aldrig fattats innan 1899. Perioden mellan 1939
och 1972 saknar dokumenterade beslut. Om det beror på att inga beslut fattades eller att de just inte är dokumenterade går inte att avgöra.
Efter det sista dokumenterade beslutet i protokollsboken används dock
fondens medel utan att det dokumenterats enligt testatorernas vilja. Enligt
kyrkorådets protokoll 10 juni 1977 meddelade kyrkorådets ordförande att en
ny alba för 446 kr skulle inköpas för medel ur Harbrofonden.49
Sedan finns inget dokumenterat förrän 15 oktober 1988 då Harbrofondens
upplösning kommer:
»Beslöt kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige ianspråktagande av
- AG Anderssons församlings[hems]fond
kr 26 086
- Församlingshemsfonden
kr 9 021
48 Bursa är ett fodral i vilket man förvarar den linneduk (corporalet) som är underlag för
nattvardskärlen på altarbordet (Hanner Nordstrand 2015, s. 139 och 141).
49 Björnlunda KIII:8, 10 juni 1977, § 7. En alba är en fotsid vit mässkjorta av linne (Hanner
Nordstrand 2015, s. 136).
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- Harbrofonden, kyrkans prydnad, möbler
kr 29 154
- Konto Östra Sörml. Sparbank Frivillig verksamhet
kr 101 052
för kommitterades inköp, tillsammans med Astrid Stenberg och Kristina
Bergström, av bord, stolar, kyl, frys samt diskmaskin och spis i församlingshemmet.«50

I en bilaga framgår att det belopp som anges för Harbrofonden var fondens
hela kapital vid utgången av 1987.
Här kan man konstatera fyra brott mot testamentets bestämmelser: (i)
medel har använts till något helt annat än Björnlunda kyrkas inre utsmyckning; (ii) man tar i anspråk hela det återstående kapitalet och inte bara avkastningen på den ursprungliga gåvan; (iii) det verkar vara en annan instans
(kyrkofullmäktige) som fattat beslutet än de som verkligen är behöriga att
fatta det, nämligen kyrkoherden och kyrkvärdarna, samt (iv) det saknas
dokumentation i protokollsboken om beslutet.51
Det är dock inte det sista spåret av Harbrofonden. Året därpå, 23 oktober
1989, framgår av kyrkorådets protokoll följande:
»I samband med renovering av sockenstugan beslöts att för detta ändamål
använda hela kapitalet i tre förvaltade fonder nämligen Harbrofonden,
Församlingshemsfonden och AG Anderssons Församlingshemsfond. På
dessa fonders konton kvarstår dock ränta för 1988 tillsammans drygt 3.000
kr samt en mindre ränta för 1989 beroende på att transaktionen inte hade
genomförts före årsskiftet. Beslöts att föreslå kyrkofullmäktige att besluta
att dessa fonder avslutas och att räntemedlen används för inköpet av väskor
till silverljusstakar.
Grunden för beslutet är att avsikten med det beslut som togs för ett år sedan
vara att tömma dessa fonder.«52

Avslutning
Den testamentariska gåvan från Jonas Andersson och Maria Andersdotter
gavs av eftervärlden många namn: Harbro donation (som används i artikelns
titel och kommer från Björnlunda kyrkoarkivs arkivförteckning), Harbrokassan och Harbrostiftelsen (båda från 1899 års konseljakt) och Habrofonden
(i kyrkorådets protokoll). Inte någon gång användes dock det namn makarna själva gav gåvan: Jonas Anderssons och Maria Andersdotters i Harbro
Testamentariska Stiftelse.
Man kan urskilja tre perioder i Harbrofondens existens:
– 1833–1898: Den första perioden vet vi inget om eftersom ingen dokumentation är bevarad.
50 Björnlunda KIII:11, 1987–1999, 1988-09-15, § 62a.
51 I anslutning till ett protokollsutkast har dock någon för hand noterat i anslutning till
Harbrofonden i § 62a »(kyrkv + präst)« (Björnlunda KIII:12). Den som gjort noteringen har
alltså troligen varit medveten om den korrekta beslutsordningen, och det är därför möjligt
att den följts även om den inte har dokumenterats.
52 Björnlunda KIII:11, 23 oktober 1989, § 80.
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– 1899–1977: Under denna period framträder ett respektfullt handlag inför
testamentets villkor. Styresmännen går till och med till Regeringen för
att få bekräftat att man får använda pengarna som tänkt. Besluten handlar uteslutande om kyrkans inre, även om allt kanske inte är möbler och
utsmyckning som till exempel orgel, elektrifiering och uppvärmning.
Mycket handlar dock om inköp av föremål relaterade till altartjänsten i
kyrkan. En tolkning är att man följt testamentet och bara använt merparten av (periodens) nominella avkastning, eftersom kapitalet 1897 var
22 476 kr och så sent som 1987 var 29 154. Däremot har man använt mer
än den reala avkastningen. Besluten dokumenteras också omsorgsfullt
på föreskrivet sätt. Mellan 1939 och 1972 saknas visserligen dokumenterade beslut, men de beslut som fattas under 1970-talet är av samma karaktär som de som fattas under periodens början.
– 1978–1989: Här har det respektfulla handlaget helt försvunnit. Nu används donationens kapital och inte bara avkastning och dessutom till
något som inte alls har med kyrkan att göra. Visserligen en del stolar och
bord men också vitvaror. Inte till kyrkan utan till »sockenstugan«, med
kyrkorådets ordval. Beslutsordningen åsidosätts av allt att döma genom
att kyrkofullmäktige fattar besluten. Testamentet innehåller visserligen
öppningar för andra syften om kyrkobyggnaden inte har behov av det
donationen syftar till. Men kapitalet fick aldrig röras enligt testamentet.53
Jonas Anderssons och Maria Andersdotters i Harbro Testamentariska
Stiftelse skapades för evärderlig tid, men Harbrofonden (1833–1989) blev
bara 156 år.
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Otryckta källor
Landsarkivet i Uppsala (ULA)

[Björnlunda = ] Björnlunda kyrkoarkiv 1575–1999 (SE/ULA/10120):
AI:1 Husförhörslängd 1764–1773.
AI:2 Husförhörslängd 1774–1783.
AI:3 Husförhörslängd 1784–1793.
AI:4 Husförhörslängd 1794–1804.
AI:5 Husförhörslängd 1805–1813.
AI:12 Husförhörslängd 1841–1845
C:1
Födelse- och dopbok 1731–1799
C:2
Födelse- och dopbok 1800–1852
EI:1
Lysning- och vigselbok 1815–1861
F:1
Död- och begravningsbok 1762–1815
KIII:8 Kyrkorådets protokoll och handlingar 1966–1986. Kyrkorådsprotokoll
KIII:11 Kyrkorådets protokoll och handlingar 1987–1999. Kyrkorådsprotokoll.
KIII:12 Kyrkorådets protokoll och handlingar 1988–1989. Kyrkorådets handlingar.
KV:1 Strödda handlingar 1846–1976.
[Daga häradsrätt = ] Daga häradsrätts arkiv 1641–1947 (SE/ULA/10168):
AIIa:1 Småprotokoll, gemensam serie 1751–1760.
FII:4 Bouppteckningar och arvsskiften 1770–1779.
FII:5 Bouppteckningar och arvsskiften 1780–1789.
FII:6 Bouppteckningar och arvsskiften 1790–1799.
FII:10 Bouppteckningar och arvsskiften 1813–1815.
FII:16 Bouppteckningar och arvsskiften 1826–1829.
[Frustuna = ] Frustuna (gamla) kyrkoarkiv ****–1958 (SE/ULA/10283):
AI:1 Husförhörslängd 1774–1783.
C:2
Födelse- och dopbok 1751–1844.
EI:1
Vigselbok 1730–1794.
[Gåsinge = ] Gåsinge kyrkoarkiv 1641–1999 (SE/ULA/10352):
AI:6 Husförhörslängd 1831–1835.
C:1
Födelse- och dopbok 1686–1749.
C:2
Födelse- och dopbok 1750–1798.
C:3
Födelse- och dopbok 1799–1842.
[Länsstyrelsen i Södermanlands län=] Länsstyrelsen i Södermanlands län. Landskontoret I
1634–1870 (SE/ULA/11034).
EII:42 Mantalslängd 1754.
EII:43 Mantalslängd 1755.

Riksarkivet

[Ecklesiastikdepartementet = ] Ecklesiastikdepartementet/utbildningsdepartementet
1840–1996 (SE/RA/1210):
01 Ecklesiastikdepartementet. Huvudarkivet 1840–1974:
E1A Konseljakter, huvudserie 1841–1965:
1899-02-17, nummer 6.
1910-06-10, nummer 23.
Mantalslängder 1642–1820 Södermanlands län (SE/RA/55203/55203.03):
Volym 83, 1766.
Volym 99, 1782.
Volym 106, 1790.
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