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Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri,
här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.
Galaterbrevet 3:28 (1917 års bibelöversättning).

Kapitlet FÖRORD som varit med i de tre föregående delarna
finns som SLUTORD (sist i denna sammanställning).
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JAKOB HERMAN NATANAEL NEANDER

m man befann sig i Uppsala vid förra sekelskiftet och inte var höjdrädd, kunde
O
man klättra upp i ett av domkyrkans torn och ha den utsikt som visas här
uppe. Höjdrädda eller inte men många år i sträck fanns det en eller flera Neandersöner från Finnerödja vid universitetet. Herman Neander var där från mitten av
00- talet till den 2 februari 1912.

Gustavianum var väl mera i storebror Gustaf Neanders intressesfär. Det hörs ju på
namnet  och av att han hade studerat medicin i Uppsala några år före Herman.
Den teologiska fakulteten var Hermans hemvist och där kanske man rynkade lite
på näsan åt Gluntarne, som Lidköpingssonen Gunnar Wennerberg hade skrivit ett
halvsekel tidigare. Den där - Gluntens flamma - (bild här uppe t. h.) är rätt skön.
Glunten: En gång var jag mycket, mycket kär . . . // Magistern: Skål, min bror, för alla gamla minnen!
// Glunten: Jag var rik, som självaste de Geer . . . // Magistern: Klang! Gutår! och fröjda dina sinnen!
// Glunten: Allt är slut. De lustar snöda längesedan äro döda; och min flammas rosenröda
läppar redan upphört glöda. // Bägge: Nå, vad gör det? Här ska’ vi sitta den hela guds da’ n,
stoppa vår pipa och vrida vår kran; här ser du den, som är gammal och van båd’ vid förtal och
chikan. Ja, det ge vi fan! Strunt uti skvallret och pratet i sta’ n!

Teologiska fakulteten 1911, fr. v: Professorerna Herman Lundström,
Adolf Kolmodin, Nathan Söderblom, Erik Stave,
Einar Billing och N. J. Göransson.
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en 2 februari 1912 började allvaret för Herman Neander. Han kom till Frötuna
D
sockens kyrkby, där komminister Arvid Ulrik Georg Lagerstam, hustrun Anna
Wallin och fyra barn huserade i prästgården.

Frötuna kyrkorum.

Efter tio månader begav sig Herman Neander till Ockelbo. Där
hade komminister Anders Gustaf Bergbom (68) avlidit i maj
månad 1912 och Herman Neander (27) efterträdde denne
(Bergbom) som komminister.
Det fanns en kyrkoherde i Ockelbo församling under Herman
Neanders tid som komminister, så det var kanske något
obetänksamt (i förra delen) att placera den nye komministern i
prästgården, fast så länge han var ungkarl var det nog där han
bodde i den mäktiga träbyggnaden.

Var han än bodde så hände det en hel del i hans liv år 1913. Vi minns kanske att
flera i familjen Neander bodde och verkade i Luleå (Hälsan) och flyttade till det
nyetablerade sanatoriet i Sandträsk det året.
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Interiör: Ockelbo kyrka.

Från Ockelbo i Gästrikland: en avstickare till Gårdsjö och Västergötland.
GAMMALT OCH NYTT MÖTTES I GÅRDSJÖ RUNT SEKELSKIFTET 1800/ 1900
nder första hälften av 1900- talet utvecklades Gårdsjö stationssamhälle från
ingenting till någonting. Det var lyckan att bli grenstation mellan Västra
stambanan och Västergötland- Göteborgs Järnvägar (VGJ) som möjliggjorde detta.

U

År 1890 fanns det tre hus i det som skulle bli stationssamhället: en banvaktsstuga
och två andra små röda hus. På Gårdsjö gård, några kilometer söderut mot Åsebol,
fanns emellertid en driftig man som hette August Andersson. Denne utvecklade
gården till ett företag som sålde förädlade trävaror, kol och torvströ med mera. År
1884 lyckades August Andersson få Statens Järnvägar att bygga ett sidospår, där
Gårdsjö gårds produkter lastades på järnvägsvagnar och skickades ut i landet.
Persontågen hade gått Gårdsjö förbi men år 1896 fick man tågen att stanna för påoch avstigande. Man kunde till och med köpa biljett – hos banvakten – till
närliggande stationer. När så VGJ- s smala spår var utlagda ända fram till Gårdsjö
(1910) började stationssamhället växa. Redan 1907 stod ett stationshus (bättre
begagnat från Kumla) på plats och snart fanns det ett hotell, en skola, affärer och
det ena bostadshuset efter det andra. Då hade August Anderssons son, Richard
Sjögård, tagit över på Gårdsjö gård som disponent och vidareutvecklare och han
hade hela tiden ett finger med i spelet om Gårdsjö samhålles utveckling.

Stationen och personal 1910. Hotellet i bakgrunden.
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August Andersson, stinsen Lindholm och Richard Sjögård.

Arbetslag på stationen 1917.
Bilder från boken Hova- Älgarås (1973).

Den 16- 17 oktober 1913 skedde något viktigt i Herman Neanders liv.

Det var en torsdag och han var på väg till järnvägsstationen i Ockelbo.
Han passerad ordenshuset och Villa Villekulla:

och köpte en tur och retur- biljett till Gårdsjö.
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Det blev vigsel i Hova:

Prästgården (observera velocipeden) och kyrkan i Hova.

Vigselförrättaren, kyrkoherde Ernst Lexell och kyrkans interiör.

Det skulle sitta bra med ett foto av bruden Hildur Elisabet.
Jag har skickat förfrågan till nutida släkting om foto. Det blev tyvärr negativt svar.

Ernst Lexell skrev läsligt.

Efter bröllopsfestligheterna i Hova och Gårdsjö återvände Herman Neander (28) till
Ockelbo och medförde sin hustru, Hildur Elisabet (25) och ett drygt år senare
föddes deras dotter Elsa Elisabet i Ockelbo.
Familjen Andersson i Gårdsjö år 1913:
Godsägaren Anders August Andersson (67) och hans hustru, Tilda Maria
Andersotter (53) var komna från Undenäs socken, via Fredsberg. De hade
sonen Rikard Agaton (32) och döttrarna Vendela Maria (30), Ester Josefina
(27) och Hildur Elisabet (25).
Rikard (senare Richard) Agaton tog sig namnet Sjögård.

Hildur Elisabet var skriven i hemmet hela tiden fram till giftermålet.
Åter till Ockelbo.
Herman Neanders yngre bror, Sixten Alexius, bodde i Ockelbo åren 1913- 17.
Hermans och hans syskons mor, Christina Eriksdotter (66) och hennes syster
Carolina (63) flyttade från Luleå till Ockelbo på hösten 1913. De bosatte sig i
Säbyggeby nr 7 i Ockelbo socken , några kilometer norrut från socknens centrum.
Christina Eriksdotter avled (lunginflammation) i augusti 1915. Hon befann sig vid
den tiden i Hova och begravdes i Finnerödja. Hennes syster Carolina, som följt
henne genom åren, bodde kvar i Ockelbo.
Bild: Säbyggeby, nästa sida.
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Säbyggeby i Ockelbo socken.

Så snyggt och prydligt det var i den by, där
Christina och hennes trogna följeslagerska,
systern Carolina, bodde någonstans inom bildens
(där uppe) ram.
Snart ska Herman Neander och hans lilla familj
flytta till Uppland. Förra gången var han ensam
där och då var det Frötuna. År 1930 blev det
Estuna.
Men först ska vi stanna upp lite inför det faktum att Christina Eriksdotter lämnade
jordelivet på sommaren 1915.
Vid begravningen i Finnerödja samlades säkert hennes söner och dottern. Gustaf
Verner (41) och Karl August Bernhard (39) kom från Sandträsk, Ernst Albin (37)
och Henrik Rudolf (23) från Kiruna, Nils Erik Simeon (32) från Kristinehamn, Anna
Teresia (31) från Lidingö och Jakob Herman Natanael (30) och Sixten Alexius (26)
från Ockelbo.
Anmärkning: Den ålder (XX) de uppnådde det år som modern avled.

Finnerödja kyrka förr.
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ESTUNA I UPPLAND

Kyrkan invändigt i äldre tider här uppe. Nere. Ute och inne i nutiden.

Socknens centrum, med kyrka, prästgård och skola.

Moster Carolina (numera Karolina) fick följa med till Estuna. Hon avled där i
november 1932. Elsa Elisabet fick sent omsider en syster: Karin Elisabet Kristina,
år 1929 (hon föddes i Engelbrekts församling, Stockholm).
Karin Elisabet var yngst bland sju kusiner Neander. De var inte fler. Åtta syskon
(som nådde vuxenliv) från Körningstorp i Finnerödja socken fick tillsammans sju
barn. Ja, d. v. s: de fick ju inte barn tillsammans. Ni förstår hur jag menar. 
Herman Neander var visserligen kyrkoherde i Ockelbo och Estuna men det kallades
på vikarier titt som tätt, ty han var inte bara präst. Han var även en kyrkans kurir.
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EN AV MINA FAVORITBILDER
Elsa Brändström, 1888 –
1948, Känd som Sibiriens
ängel. Verksam under första
världskriget som
hjälparbetare och andra
krigsdrabbade länder. Här
sitter hon andra från vänster
i fånglägret i Totskoye i
Sibirien 1916. Med på bilden
är också Anna Linder,
Herman Neander och
Kleberg.
Bildtext Sjöbergs bildbyrå.

Herman Neander var 31 år och präst i Ockelbo församling i Gästrikland. Där var det
nog ganska lugnt men ute i Europa pågick det ett krig – och inte bara ett. Det
pågick flera krig, med mer eller mindre rörliga fronter.
I öster var det ryska tsar- riket på fallrepet och det sovjetiska låg i startgroparna
och där satt Herman Neander (och hans kompis Kleberg) med röda kors- bindlar på
vänster överarm - i allsköns ro som det ser ut - på en veranda till ett timrat hus och
drack te med Elsa Brändström (och hennes kompis Anna Linder).
Samovaren står där som en liten stilig staty på det runda bordet med vit duk och
äkta porslin, tillika glas. Jag återkommer till Herman Neanders resor i kyrkans
tjänst

EN MEMOAR
Mitt i min berättelse om Herman Neander vill jag nu låta huvudpersonen själv
komma till tals. Följande är hämtat från en publikation Fyrtiofem svenska män

och kvinnor om sina mödrar:

A

Sju studenters moder Av Herman Neander

v gammalt datum är hembygdskänslan. Dess styrka är obetvinglig. Ord som
Heimweh i tyskan, home-sickness i engelskan, mal du pays i franskan vittna
om dess universalitet. Redan den romerske skalden Ovidius sjunger: O, vilken
sällsam makt oss binder vid fädernebygden, outplånlig och ljuv lever i minnet dess bild.
Därför blir det också alltid högtid i själen, då tankarna gå till hemmet.
Det är särskilt tre minnen som bli levande för mig, då jag nu på gamla dagar
gör en sådan färd hem och låter bilden av mor träda fram inför mig. Det
mesta från barndomen flyter i övrigt samman i en obeskrivbar känsla av
tacksamhet över att ha fått växa upp i ett hem, där far och mor trots stora
ekonomiska bekymmer in i det sista gåvo åt hemmet med de många barnen
prägeln av spontan och ursprunglig familjelycka. Min fars kontanta årslön
som folkskollärare nådde icke 800 kronor. Därtill kom fri bostad och
vedbrand jämte några tunnland åker. Vi voro åtta barn som nådde mogen
ålder, tre dogo som små. Först som vuxen, då jag själv fått familj, har jag
kunnat riktigt fatta och värdera det storslagna i fars och mors
fostrargärning. Alla fingo vi gå studievägen. Vid Karolinska läroverket i
Örebro ha sju neandrar förvärvat vita mössan, och min syster har
genomgått Fernanderska flickskolan i samma stad.
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Vad mor betydde för hemmet blev vid ett tillfälle särskilt klart. Minnet
därav kan aldrig utplånas. Det var vid sekelskiftet. Mor låg sjuk —
dubbelsidig lunginflammation. Vi voro alla hemma utom min äldste broder,
Gustaf Neander. Han var då medicine studerande och tjänstgjorde under
sommarferierna vid badorten i Borgholm. Hur hjälplösa stodo vi icke alla
vid sjukbädden! Läget var kritiskt. Telegram blev sänt till min bror, som
skyndsamt kom från Borgholm. Jag kan ännu se inför mig fars förtvivlade
blick inför det ovissa. Skulle alla strävanden ha varit förgäves? Utan mor
kunde hemmet omöjligt bestå — fattigdomen skulle spränga det. Mor var
det sammanhållande bandet. Timmarna gingo, krisdagarna passerade —
livet fanns ännu kvar, men hjärtat orkade ej längre, sedan febern gått
tillbaka. Det var bokstavligen som att sitta i dödens väntrum.
Det är något från mors sjukdomsdagar som satt spår för alltid. Jag lämnade
en dag sjukrummet och gick bort mot skogen. Allt hopp syntes vara ute, och
jag hade ej kraft att se mor dö. Det brottades inom mig mellan förtvivlan och
stilla resignation. Jag bad till Gud. Det var länge jag vandrade. På hemvägen
flyger en vit duva emot mig. Hon kom från det håll, där hemmet låg, och
det kändes som om hon hade ett budskap till mig. Hon belystes så sällsamt
av solljuset och försvann vid skogsranden. Aldrig har jag efteråt i mitt liv
haft en så stark psykisk upplevelse. Det måste ha varit en vision. Jag blev
övertygad, att något särskilt hade hänt, och skyndade hemåt. Mor hade
kommit tillbaka till livet. Krisen var överstånden.
Min mor var snart åter mitt uppe i sin gärning, ty hon var av starkt virke —
bonddotter från en gård vid sjön Unden i Tiveden, en gård som i tre sekler
varit i hennes släkts ägo. Det var för min mor ett krävande arbete att ha
hushåll på två ställen, dels för far och för de små hemma och dels för oss i
Örebro. I regel voro vi alltid tre som studerade samtidigt i Örebro. En syster
till min mor skötte skolhushållet. Hon fick så gott som all proviant från
hemmet. Där var vävstolen ständigt i gång, en byskomakare lappade skor
och gjorde nya, en by- skräddare sydde kläder, mor bakade bröd, och den
stora julslakten försåg skolhushållet med saltat kött under så gott som hela
läsåret. I kontanter kunde min far sända endast omkring tjugo kronor varje
månad.
Redan år 1904 blev mor ensam med sina åtta barn. Far dog den 15 maj 1904
— utarbetad. Den äldste sonen, Gustaf Neander, var då 30 år, den yngste 12
år gammal. Nu gällde det att icke misströsta. Min mor fick föra ett
ambulerande liv — första åren skötte hon skolhushållet i Örebro för mina
två yngre bröder, som ännu ej tagit studentexamen. Men som mors pension
som folkskollärareänka var omkring 300 kronor om året, måste hon ha
inackorderingar för att få skolhushållet att bära sig.
När Örebrotiden avslutats år 1911, gick min mors färd upp till Norrland,
där Gustaf Neander då var sanatorieläkare. Från Luleå gick år 1913 färden
till Ockelbo, där jag fick förmånen ha mor de två sista åren av hennes
levnad. Uppbrottet från hembygden, de ständiga flyttningarna och
mångahanda bekymmer bröt mors krafter — i perniciös anemi avled hon
den 4 augusti 1915, nyss fyllda 68 år. Det blev ett särskilt skimmer över
uppbrottet. Ty mor fick sluta sina dagar i hembygden — Tiveden — dit
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hennes tankar och längtan så ofta gått under vandringsåren 1904—1915.
Hon dog i min hustrus hem — en mil från den plats, där det skolhus ännu
står kvar, där hon i tre decennier strävat som maka och moder. Hon hade
fyllt sin gärning.

Vår mor, du lagt ditt vita huvud ned
till ro ifrån den långa arbetsdagen.
Du ler i sömnen, vilans djupa fred
sitt skimmer gjuter på de kära dragen.
Lång var din vandring, ofta tung och hård,
men av ett sällsamt öde sist den leddes
till hemmets nejd, till vänlig frändegård,
där hägn och hem den döende bereddes.
Ett tack ifrån oss alla och för allt!
Det finnes band, som ej i döden brytes;
och som vårt minnes ljusaste gestalt
du står, hur år och öden än förbytes.
Sov lugnt, vår mor, vid sidan av vår far,
sov i din tro, som höll ännu i döden,
att sista färden ej mot mörker bar
men hän mot gryningen och morgonglöden.
/Sixten Neander./

Att mor så heroiskt kunde bära upp det hela under ett skede, då alla barnen
voro oförsörjda — minnet därav kan aldrig förblekna. Liksom far blev
överansträngd, så blev ock mor — men hennes livs vilja var obruten intill
slutet. Det tredje förblivande minnet av mor hör samman med de allra sista
veckorna av hennes levnad. Jag fick kallelsen att gå ut bland krigsfångarna
— ett arbete som för mig varade i fyra år, därav bortåt tre år i Ryssland och
Sibirien. Kallelsen kom i juli månad 1915. Mor bodde då som förut nämnt
hos mig i Ockelbo, där jag var komminister. Det var svårt att besluta sig för
uppdraget — icke minst svårt att skiljas från mor, som nu var märkt av
förgängelsen. Vi hade ingående samtal. Och jag kan säga, att det var mor
som sände ut mig till krigsfångearbetet. Hon hade en ovanligt stark vilja och
klar blick för realiteter. Upprepade gånger bad hon mig att göra vad jag
kände vara min plikt och att ej låta mig hindras av oro för henne. Genom sin
frimodighet hjälpte hon mig över ovissheten. Jag meddelade
Nathan Söderblom, att jag accepterat kallelsen, som närmast utgått från
kristna studentvärldsförbundet genom Dr. Mott. I mitten av augusti månad
1915 skulle jag börja arbetet bland ryska krigsfångar i Tyskland och
Österrike-Ungern. Den sista ämbetsgärningen jag utförde i Sverige före mitt
krigsfångearbete var att i min hembygds kyrka — Finnerödja — jordfästa
min moder.
De nu anförda trenne minnena äro för mig heliga minnen. De bevara för
mig outplånligt bilden av min mor. När de träda fram och så sker ofta har
jag mor hos mig levande och verklig.
Så skrev Herman och så diktade Sixten Neander.
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HERMAN NEANDER I SVENSKA DAGBLADET

et skrevs en hel del i tidningarna om prästen från Ockelbo som reste runt och
D
missionerade, höll jag på att skriva. Fast det gjorde han ju inte i den mening
som ordet fått i missionärssammanhang.
Svenska kyrkan, med Nathan Söderblom som ärkebiskop från 1914 eller snarare:
Nathan Söderblom, med Svenska kyrkan som plattform, arbetade för fred och
förståelse för andra trosåskådningar (ekumeniska frågor). Herman Neander var en
av Nathan Söderbloms utsända medarbetare och det skrevs många brev dem
emellan. Till dessa återkommer jag. Nu ska jag läsa omkring hundra år gamla
tidningar. Svenska Dagbladet blir det, eftersom jag har tillgång till det arkivet
26 april 1915:
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Åter till Sv. D. Här: 14 augusti 1915:

26 augusti 1915.
Slaget vid Sommes avslutades
i november19 16.

4 december 1915.

Kejsarparet Vilhelm II
och Auguste Viktoria
(o. 1910).

15 november 1916.

9 mars 1916.
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T. v: 24 maj 1919. T. h: 2 mars 1920.

HERMAN NEANDER OCH NATHAN SÖDERBLOM

atahan Söderblom var professor i teologi vid Uppsala universitet under den tid
N
som Herman Neander var där (bild sidan 4). År 1932 gav Herman Neander ut
en skrift om sina möten med ärkebiskop Nathan Söderblom. Här några utdrag:

Ockelbo kyrka.
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Ockelbo kyrka (2).
Utdrsgen ovan ör hämtade från dennna webbplats:

T. v. 2 mars och t.. h 10 mars 1920.

T. v: 23 juli och t. h. 26 juli 1920.

Så där fortsatte det månad efter månad, år efter år.
Var det inte Herman, så var det Gustaf Neander i tidningen (Sv. D.)
Även Ernst Albin och Sixten Neander förekom då och då.
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14 augusti 1925.

Ännu en artikel från www.gammalsvenskby

Jag vill påminna om att tre bröder fick doktors grad. Herman Neander: Teologie
hedersdoktor i Marburg. Gustaf Neander: Medicine hedersdoktor i Uppsala. Albin
Neander: Filosofie doktor i Washington D. C.
Att bli hedersdoktor, tänker jag, är på sitt sätt en mera aktningsvärd prestation än
att bli doktor, efter disputation. Hedersdoktorgraden har ju någon förtjänat,
medan den ”vanliga” doktorsgraden går att plugga sig till.
Fast nu tänker jag att detta inte alltid stämmer i den hårda verklgiheten. Tänker
jag på någon speciell person? Ja, det gör jag. Nu levande? Ja. Namn? Nej. 
Herman Neander blev så småningom kontraktsprost i Lyhundra, med uppgift att –
utöver sin egen församling (Estuna) - hålla ett öga på de närliggande
församlingarna, Väddö, Björkö- Arholma, Söderby- Karl, Lohärad och Malsta.
Arholmavalsen: https://youtu.be/KEwQ3eZaemM
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Jag har en något diffus uppfattning om geografin i den delen av Uppland. Den här
(moderna kartan) visar var i hela världen vi befinner oss:

KYRKOHERDE I GÄVLE 1934

fter fjorton år som kyrkoherde i Estuna – med flera års tjänstledighet för resor
E
i främmande länder - tog Herman Neander med sig sin familj till Gävle. Han
blev kyrkoherde i Staffans församling och där skulle familjen stanna ett par
decennier.

Några av Herman Neanders publikationer.
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Kyrkobyggnader brukar ofta ha medeltida
rötter. Så inte Staffans församlingskyrka i Gävle.

Kyrkans grundsten lades hösten 1930 av ärkebiskop Nathan
Söderblom. Här: taklagsfest 1932.

Kyrkan invigdes 1932 av ärkebiskop Erling Eidem. Arkitekt: Knut Nordenskjöld.

Församlingen omfattade Gävle-stadsdelarna Brynäs, delar av söder, Södertull,
Hemsta och byarna Järvsta, Mårtsbo, Furuvik och Ytterharnäs.

Ett klubbmärke ska bort. Vilket
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MERA STORT OCH SMÅTT I SVENSKA DAGBLADET
INGA TRÄD FÅR VÄXA TILL HIMLEN

å sa kanske Herman Neander, med glimten i ögat och ett snett leende, till sin
S
äldre bror, Gustaf Neander, när denne vann andra pris i en tävling om att
presentera jätteträd. Här nere poserar Gustaf N. vid en mäktig klibbal vid Ramsnäs
men än mer imponerande var lönnen i Kavelbron, med en omkrets på över åtta
meter, vilket låter väldigt mycket. Man ska dock komma ihåg: om man dividerar
den omkretsen med 2 x 3,14 visar den formeln att lönnen var cirka 130 centimeter i
rak genomskärning. (Den gamle latinaren gör anspråk på att kunna lite matematik).

Såsom varande uppvuxen 300 meter (fågelvägen) från den prisvärda lönnen, kan jag
intyga att den var ofantligt stor.

April 1939.

Den prisvärda lönnen i Kavlebron, Finnerödja. (Egen bild t. v. och i Sv. D. t. h.
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Här blir det lite mera tidningsklipp från Herman Neanders livsresa, utan strikt
kronologi och i huvudsak utan kommentarer från min sida. Även hans nära
släktingar kan komma med på ett hörn.

T. v: 1932. T. h: 1942

T. v: Juni 1936. T. h: januari 1945 (svägerskans mor).

Samma dag som herr redaktör.
22

Juni 1935.

Mars 1944.

December 1948.
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T. v. och t. h: april 1946. Mitten: April 1949.

Axel Fridell: Tak i Stockholm I (1932).
Färg genom min försorg.
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UR EN UPPSLAGSBOK
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GÄVLE OCH LEKSAND

Herman Neanders (Staffans) kyrka 1934- 51.

SJ centralstation och Posten.

Staffans kyrka ligger i Brynäs och familjen Neander hade sommarställe i Leksand.
Varning för ishockey- kollision. Fast hockey var inte någon stor sport vid den
tiden. Visserligen var Gävle Godtemplare tidiga med denna sport – om jag minns
rätt från Rekordmagasinet. Men vid den tiden spelade man fotboll på somrarna
och bandy på vintern.

Herman Neander: Bok- överlämning till Gävleborgs läns museum (1951).
En avbildad rysk präst ingick i gåvan.
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gick mot midsommar i Leksand år 1953. Till traditionerna hörde att Rune
D etLindströms
Himlaspel sattes upp på en scen i Sammilsdalsgropen. *)

`) Rune Lindström läste, som Herman Neander på sin tid, teologi i Uppsala.

Det känns lite högtidligt att få avsluta den här berättelsen om
Herman Neander med devisen ur Rune Lindströms verk:

Ett spel om en väg som till himla bär.

Tack för visat intresse.

Mariestad 17 februari 2021
/ Alf

Följer SLUTORD (som varit FÖRORD i de tre första delarna).
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SLUTORD
Denna berättelse handlar lite om Jacob Neander och hans hustru Christina
Eriksdotter och mera om deras söner och döttrar, främst efter Jacob Neanders
frånfälle år 1904. De äldre ungdomarnas vägar var redan utstakade vid den tiden,
medan de yngsta låg i startgroparna.
Jag ska inte försöka beskriva någons livsgärning. Det ska handla om vart
livsresorna ledde och om vem som gjorde vad och familjens sammanhållning, så
som det går att läsa ut av kyrkböckerna (via Riksarkivet). Det blir många bilder
som visar hur det såg ut där någon uppehöll sig vid en viss tidpunkt. Man får
troligen inte veta något nytt om familjen Neander. Man blir bara påmind.
Jag har aldrig känt någon i familjen Neander, utom Ebba, som var Gustaf och Olga
Neanders svärdotter. Ebba var öppen och trevlig till sitt sätt. Hennes person lyste
av välvilja, humor och livsglädje. Hon lämnade ingen oberörd.
Första delen kommer att handla främst om äldste sonen i lärarfamiljen, Gustaf
Verner Neander. Han gjorde en livsresa från Finnerödja till Finnerödja.
Denna, den tredje delen, handlar om Gustaf V. Neanders fyra yngsta syskon, utom
Herman Neander som får en egen del senare.
/ Alf
Underlag:
Berättelser jag läst och hört
Boken Kring minnet av

Gustaf Neander

Kyrböcker, via Riksarkivet
Kartor från Lantmäteriet
Egna bilder och
från digitala arkiv
Vykort

ALLT BÖRJADE I KÖRNINGSTORP

Läraren undervisade troligen i en skola till men familjen bodde i Körningstorp.
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F

ör föräldrarna började det förstås någon annan stans. Jacob Neander levde
sina barnaår i Stora Ykullen, Tiveds socken och Christina Eriksdotter växte
upp i Västansjö, Finnerödja socken.

FAMILJEN NEANDER ÅR 1892
Namn
Jacob Neander
Christina Eriksson
Gustaf Verner
Karl August Bernhard
Ernst Albin
Ellen Kristina Elisabet
Nils Erik Simeon
Anna Teresia
Jacob Herman Natanael
Frans Edvard
Sixten Alexius
Henrik Rudolf
Matilda Lovisa Johansdotter

Född
1844
1847
1874
1876
1878
1881
1883
1884
1885
1888
1889
1892
1874

Ställe
Stora Ykullen
Västansjö
Körningstorp
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Kommentar
Folkskollärare
Gifta 30/12 1873

Hon avled 1884

Han avled 1888
Piga från Jonsgård

Jacob Neanders föräldrar: Nils Andersson, född 1808 i Alebacken, Undenäs
(senare Tiveds) socken och Britta Lisa Andersdotter, född 1819 i
Häggehem, samma socken.
Jacob hette såklart Nilsson vid födseln. Steget från N. Andersson till Neander är ju
inte så långt. Han bytte namn under seminarietiden i Karlstad (tidigt 1870- tal)

Christina Eriksdotters föräldrar: Eric Ericsson, född 1804 i Västansjö.
Finnerödja socken och Catrina Olofsdotter, född 1805 i Högshult.
Anmätkning:
Namnstavning är ett kapitel för sig. Namnen moderniserades med tiden i böckerna. Jag
försöker använda den ursprungliga stavningen, dock att w och q i regel skrivs v och k.

INACKORDERADE I KRISTINEHAMN OCH ÖREBRO

ngdomarna startade söndag kväll på Finnerödja järnvägsstation, bytte tåg i
U
Laxå och kom till Kristinehamn, gick på läroverket måndag- lördag / man gick
troligen inte på stadshotellet / och man åkte hem till Finnerödja lördag
eftermiddag.

Underlag: Vykort.
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Så småningom åkte man till Örebro i stället, gick på Karolinska läroverket, tog
studentexamen och drog vidare mot nya mål.

Karolinska läroverket och där bakom stadens fängelse.
Underlag: vykort och ur Örebro stadsarkiv.

SEX FICK NYA ADRESSER ÅR 1904

Finnerödja kyrka år 1897. Körningstorp var nästgårds till kyrkan.

F

olkskolläraren och fadern Jacob Neander fyllde sextio år i februari 1904 och
avled knappt tre månader senare. Modern Christina var 56 år och flera av de
vuxna barnen var redan ute på egna livsresor, vilka i regel gick den väg som
bilderna på förra sidan visar.
Nästa steg blir att kartlägga vad ungdomarna mötte för öden och äventyr efter
avslutad skolgång i Kristinehamn och Örebro – i några fall troligen någon annan
stans. Jag återkommer till detaljerna i bilden ovan och tar sönerna och döttrarna i
åldersordning. Det kommer att bli mera fragmentariskt än detaljrikt. Så är i alla
fall min ambition. Men man vet aldrig.
De flesta bildoriginalen är i gråskalan och de har fått färg genom min försorg.
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TIDIGARE
www.mossebobladet.se
Olofs och Stinas barn och barnbarn
med rötterna i Högshult i Finnerödja socken
Del ett: Maria Olofsdotter Moberg och Lars Olofsson Moberg
Del två: Eva Olofsdotter Moberg och Eric Olofsson Moberg
Del tre: Catrina Olofsdotter Moberg och Olof d. y. Olofsson Moberg
FAMILJEN NEANDER I FINNERÖDJA OCH LITE VARSTANS I SVERIGE
Del ett: Mest om Gustaf V. Neander.
Del två: Karl August Bernhard, Ernst Albin och Nils Erik Simeon Neander.
Del tre: Anna Teresia,Sixtgen Alexius och Henrik Rudolf Neander

I SAMMA SERIE
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