Biskop Nils Lagerlöf med föräldrar och ättlingar i tre generationer
Om biskop Nils

Om släktträdet och använda källor
Informationen i släktträdet är i huvudsak hämtad från Kjellin
(1949) och har i viss mån kompletterats med uppgifter från
kyrkböcker, Anrep (1872, s. 360-61), Edestam (1975, s. 46-49)
och andra offentliga källor.

Nils (eller Nicolaus) Lagerlöf var biskop (egentligen: superintendent) i Karlstad från 1741 fram till sin död 1769.
Han ligger begravd i Karlstad domkyrka, och enligt Anrep (1872, s. 360) ska han ha varit den sista biskopen som
bar helskägg(!). Bilden till vänster är ett porträtt av (en slätrakad) Nils Lagerlöf under hans tid som universitetsbibliotikarie i Lund 1729-32.

Denna version av trädet är från den 3 juli 2022 och är gjord
av Johan Lagerlöf. Hemsida: www.johanlagerlof.com;
e-post: johan.lagerlof@econ.ku.dk. Om du upptäcker något du tror är fel är du välkommen att skicka ett emejl
om det. Den senaste versionen av trädet finns tillgänglig på
hemsidan ovan (under “Släktdokument”).

Den 26 oktober 1756 adlades hans fyra barn för faderns förtjänster. Som framgår av trädet dog denna ätt von
Lagerlöf ut på svärdssidan 1825. Längs icke-agnatiska linjer finns troligen ännu idag ättlingar till biskop Nils (jag
har ännu inte följt linjerna hela vägen fram till nutid, men jag är rätt säker på att det finns nu levande ättlingar
längs Lagerberg-grenen och troligen också längs Belfrage-grenen).
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Biskop Nils hustru Anna Catharina var dotter till Nils farbror Erland Lagerlöf (1653-1713) och dennes hustru
Anna Christina Nordeman (1680-1768), så Anna Catharina och Nils var alltså kusiner på fädernet. Även Nils
dotter Anna Magdalena gifte sig med en kusin (och tillika syssling), nämligen Daniel Johan Lagerlöf, som var son
till Nils halvbror Anders (1700-1769). Efter Anna Magdalenas död gifte Daniel Johan om sig med Brita Sejdelia
(1746-1796) och det paret fick bl a sönerna Daniel (1776-1852, Selma Lagerlöfs farfar) och Magnus (1778-1844,
anfader till alla kända nu levande agnatiska grenar av den värmländska släkten Lagerlöf).

♦ Anrep, Gabriel (1872), “Svenska Slägtboken, Band II”, Stockholm.
♦ Edestam, Anders (1975), “Karlstads stifts herdaminne: från
medeltiden till våra dagar, Band I”, Karlstad.
♦ Kjellin, Per (1949), “Släktanteckningar”, Sollefteå.
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De tre personer i trädet som är markerade med en röd ram är alla begravda på Västra kyrkogården i Karlstad
(gravplats kv C1 nr 115V). Gravrättsinnehavare var under perioden september 2020 till vårvintern 2022 jag själv
(Johan Lagerlöf) och dessförinnan (från sommaren 1998) min far Nils M.G. Lagerlöf. I januari 2022 fattade Karlstads pastorat beslut om en ny bevarandeplan för Västra kyrkogården, i vilken denna grav klassas som “mycket
värdefull”. Detta innebär att graven kunde bli en kulturgrav om jag återlämnade gravrätten, vilket jag då gjorde.
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