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Inledning 

De slaktportratt som nu hanger i salongen pa Marbacka ar kopior av 
nagra av de malningar, som finns i Josse Ny kyrka, belagen c:a tva mil 
norr om Arvika. Vid ett slaktmote ar 1935, knappt sju ar gamma!, sag 
jag dessa portratt for forsta gangen. De var da nyrenoverade. 

Selma Lagerlof hade pa senhosten 1929 besokt sin syssling Carl La
gerlof i Stockholm och dar sett de kopior, som han la.tit gora. Paverkad 
av detta beslot hon att bestalla repliker av portratten till Marbacka. 
Hosten 1931, efter att forst ha radgjort med landsantikvarien Helge 
Kjellin i Karlstad, anlitade hon konstnaren och varmlanningen Lasse 
Johnson for arbetet. Det var lagkonjuktur och detta uppdrag kom att 
radda honom kvar i konstnarsyrket. Det gallde portratten av fyra prost
par. For att <let overhuvudtaget skulle vara mojligt att kopiera origina
len maste de forst renoveras. Det innebar ett avsevart arbete, som av
slutades forst sommaren 1934. Dessa kopior hanger nu pa Marbacka. 
Originalen hade skankts till Josse Ny forsamling av prosten Erland La

gerlof, som levde m~llan 1756 och 1827. Erland och hans forfader hade 
verkat som kyrkoherdar i Arvika i mer an 200 ar och alltsa bebott 
Arvika prastgard under lang sammanhangande tid. Antalet slaktportratt 
i prastgarden hade under aren vaxt till elva stycken. De hangde ar 
1830 i den gamla stavkyrkan i Josse Ny, som revs och 1889 ersattes 
av den nuvarande stenkyrkan, dar portratten nu hanger. 
Det var alltsa dessa nyrenoverade portratt vi sag vid slaktmotet 193 5. 

Namnskyltar saknades. I stallet fanns dar odaterade och osignerade 
lappar med namnuppgifter. Det fanns ofta fler an en lapp pa samma 
portratt, med korrigerande synpunkter. 

Redan 1989 ansags det befogat att renovera tavloma igen. Sa skedde. 
Den har utredningen har som framsta syfte, att klarlagga vem som ar 
vem pa portratten. Min syster Birgitta Lagerlof- Genetay har med in
tresse foljt tillkomsten av denna uppsats, lagt synpunkter pa den och 
aven lamnat en del kallmaterial. Lagerlofska slaktforeningen har bi
dragit till tackandet av framstallningskostnaden. 

I slutet av denna skrift aterfinns brewaxlingen mellan Selma Lagerlof 
och Lasse Johnson mellan aren 1931 och 1934 angaende kopieringen. 
Fru Maud Johnson har vanligen stallt breven fran Selma Lagerlof till 
Lasse Johnson till fotfogande for publicering. 

Stockholm i februari 1998 
Nils M G Lagerlof 
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SLAKTPORTRATTEN PA MARBACKA 

I salongen pa Marbacka hanger ett antal portratt, som forestaller 
Sehna Lagerlofs forfader, hennes farfars farfars far Daniel, hennes far
fars farfar Anders och hennes farfars far Daniel Johan, alla tre prostar i 
Arvika och deras prostinnor. Dessutom hanger dar tavlor av prostparet 
i Arvika Erland Lagerlof och Agneta Troili. Erland var bror till Sehnas 
farfars far. Originalen till dessa repliker ingar i den Lagerlofska port
rattsamlingen i J osse Ny kyrka. 

Sehna Lagerlof lat kopiera de fyra prostparen efter originalen, sedan 
hon enligt Elin Wagner, "hittat dem under en av sina bilfarder" . 1 Men 
portrattsamlingen var redan valbekant for Sehna. 

Sehna Lagerlof hade en yngre syssling Carl Lagerlof, som var forsak
ringsdirektor i Stockhohn. Carl hade latit kopiera portratten av de tre 
prostparen Daniel, Anders och Daniel Johan, sannolikt pa 1920-talet. 
Han bjod Sehna pa middag i sitt hem i Stockhohn pa senhosten 1929 .2 

Sehna sag Carls kopior, vilket kom att bidra till, att hon senare lat 
gora egna repliker till Marbacka. Hon berattade, att <let visserligen 
fanns kopior hos en slakting, "men jag tycker inte att de ar sa bra" . 3 

Den konstnar, som mfilat Carl Lagerlofs tavlor, armed stor sannolik
het Maja Setterberg, som enligt komministem i Josse Ny forsamling 
Karl Samstedt, haft portratten till lans for kopiering i borjan av 1920-
talet. 4 (Carl Lagerlofkom senare att skanka sina tavlor till Arvika 
vastra forsamling, i vars sockenstuga de numera, 1997, hanger i ett rum 
pa ovre vaningen.) 

Ar 1931 hade Sehnas planer pa repliker till Marbacka mognat till be
slut. 
Forst fragade hon davarande landsantikvarien vid Varmlands Museum 
Helge Kjellin till rads. Han skriver i ett brev daterat Karlstad den 7 
sept. 1931: 
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Dr Selma Lager/of, Marhacka, Sunne. 
Vid kronprinsparets hesok heir i Karlstad fragade Dr Lager/of, om jag kiinde 

nagon konstnar, som vore villig och skicklig till att kopiera en del i Josse Ny 
kyrka heftntliga Lager/of- portratt. Jag namnde ocksa da, att jag formodade, att 
sadana kopior skulle komma att kosta c:a 500 kr. st. Sedan dess har jag talat vid 
en ung varmlandsk konstnar Lasse Johnson, j i Norra Rada, j t. hoende i Sunne 
hos sina foraldrar. Brev kunna dar na honom under adress: Konstnaren Lasse 
Johnson, Sunne. 

Han har i ar haft en mycket uppmarksammad utstallning har pa Varmlands mu
seum, fatt ett varmt erkannande och ett start antal portratthestallningar. Han 
tecknar utomordentligt val, vilket ar en nodvandig forutsattning for en, som 
skall kopiera aldre malningar, diirtill ar han samvetsgrann i sitt arhete och som 
sjalvstandig konstnar i egna arheten oradd, d v. s. ger sig i kast med svara upp
gifter: kompositioner, portratt, stadshilder, etc. 

Han har forklarat sig villig att gora en sadan kopia pa prov for 400 kr. och att, 
om Dr Lager/of hlir nojd med den och han sjalv da for egna arhetens skull har tid 
dartill, aven kopiera de ovriga efter samma prisnorm. Jag finner detta vara hlyg
samt hegart, ty det ctr ett tidsodande och svart arhete att tra.ffa en annans mal
ningssatt och att fa kopian lika originalet. 

Skulle Dr Lager/of alltsa reflektera pa honom, var god da sand honom ett kart, 
sa kommer han gama till Marhacka for att narmare resonera om saken. Det gal
/er ju att fa Ny f orsamlings till stand att utlana portratten ifraga, nu f orst hara ett, 
och att han far taga det med sig till Stockholm till sin atelje diir och arheta med 
kopian i vinter. Forsamlingen onskar naturligtvis, att portrattetforsakras under 
hortovaron for all risk, kanske for ett be/opp av 1000 a 2000 kr. Hr Johnson ar en 
mycket skotsam man, uppvuxen i ett hem, diir inte hara fadern utan aven sonerna 
verksamt deltagit i K. F. U M-rorelsen, och jag kan inte annat dn pa det hasta 
rekommendera honom . .. 

Vordsamt tillgivne Helge Kjellin 5 

Lasse Johnson hade alltsa haft sin forsta separatutstallning pa Vann.
lands Museum i Karlstad 1931. Kalle Berggren berattar i sin bok om 
Lasse Johnsson, att "publiken fick stifta bekantskap med ett variations
rikt mfileri och en bred provkarta pa olika tekniker. Har fanns hela 45 
oljor, sju finstamda akvareller och 24 teckningar". Samma ar traffade 
Lasse sin blivande hustru, den unga schweiziskan Maud Wuilleumier, 
som arbetade som guvemant i franska at dottrama till direktoren vid 
Stadshotellet i Karlstad. 
Kalle Berggren berattar vidare: 

"Maud hade flyttat med Lasse till Stockholm och dar lyckats hitta ett 
mindre val avlonatjobb .... Det var en mycket besvarlig tid. Lasse fick 
inte sfilt nagra bilder och bestallningar avbestalldes. Vi hade knappt 
pengar till mat for dagen, minns Maud, som inte sag nagon annan utvag 
an att flytta tillbaka till Schweiz .... men innan Maud for forlovade sig de 
bada. Det skulle nu droja flera ar innan de traffas pa nytt. Samtidigt 
som Maud flyttade hem till Schweiz gjorde sig Lasse beredd att lamna 
Stockhohn och flytta hem till Vannland. Det var omojligt att forsorja 
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sig som konstnar och Lasse var beredd att sadla om, alltid kunde han 
val bli teckningslarare. 

Nar noden var som storst kom raddningen fran Varmland i form av ett 
telefonsamtal. 

'Det var mot slutet av 1931. Jag blev uppringd av chefen for Varm
lands museum, professor Helge Kjellin. Han fragade om jag kunde 
tanka mig att kopiera nagra gamla slaktportratt at Selma Lagerlof. 
Upplevelsen var sa stark attjag trodde det var en drom.'" 
Detta telefonsamtal agde tydligen rum, strax innan Helge Kjellin skrev 
sitt brev till Selma. 

Lasse Johnson berattar pa aldre dagar : 
"Selma Lagerlof raddade mig kvar i konstnarsyrket. Det kanns under

ligt att konstatera detta, men sa ar det. En bestallning fran en stor for
fattare och dessutom fran Varmland, det hela verkar for otroligt for att 
vara sant, men sant ar precis vad det ar. Utan hennes bestallning hade 
jag tvingats ge upp." 6 

Lasse Johnson har beskrivit sitt forsta besok pa Marbacka. Vid detta 
tillfalle berattade Selma Lagerlof : 
"Jo det var sa att i Ny kyrka utanfor Arvika fanns det en hel rad por

tratt av praster och deras fruar tillhorande den Lagerlofska slakten, fran 
1600 till frampa 1880-talet.Det skulle nog vara roligt, om det funnes 
repliker av dem pa Marbacka. Visserligen fanns det sadana hos en 
slakting, 'men jag tycker inte att dear sabra'. Ursprungligen hade ori
ginalen tillhort Arvika forsamling, men efter en vfildsam strid mellan en 
av de sista prostarna Lagerlof och hans hjord hade inte hara prosten 
deporterats till Ny, som var annex till Arvika, utan aven portratten av 
hans slakt och foregangare fatt folja med. Man ville tydligen gora rent 
hus med allt vad Lagerlofare hette. 

Detta berattade Selma Lagerlof vid kaffet och de goda kakoma. Ro
ande och humoristiskt karakteriserade hon sina forfader, som varit be
gavade och kraftkarlar. 
Att somliga av fruarna med skinn pa nasan harskat myndigt i prasttja.1.-

" let hade hon ocksa reda pa. 7 

Redan den 14 september 1931 hade Selma Lagerlof skrivit till J osse 
Ny forsamling med anhfillan att fa lana portratten for kopiering. Korn
minister Samstedt svarar den 22 oktober, att kyrkoradet tagit stallning i 
fragan, men att saken skall forelaggas kyrkostamman for godkan
nande,vilket skulle ske nastkommande sondag. Nagot hinder fran deras 
sida vantades inte. 8 
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I brevvaxlingen mellan Selma Lagerlof och Lasse Johnson kan 
man folja arbetet med kopiornas tillkomst: 9 

Nar portratten av prosten Daniel Lagerlof och bans hustru kom till 
Lasse Johnson i Stockhohn visade de sig vara i da.ligt skick. Sarskilt 
tavlan av prostinnan. He/a malningen dr tillspillogiven om inte den snarast 
overfores pa en ny duk slaiver Lasse Johnson till Sehna den 21/11 1931 . 
Riksantikvarieambetet kopplades in. 

Den 7 december slaiver Lasse Johnson till Riksantikvarien och anha.1-
ler om tillstand for konservator Gunnar Berglund, att konservera tva 
portratt tillhorande Josse Ny kyrka. Arbetet kommer att bekostas av 
Dr. Selma Lagerloffor vars rakning portratten kommer att kopieras. 
En arbetsbeslaivning bifogas, som forklarar att portrattet av prostinnan 
Lagerlof skall uppsattas pa ny duk och spannram. Portrattet av prosten 
klarar sig med en ny spannram. 

Riksantikvarien svarar: 

Till Pastorsdmbetet i Josse Ny forsamling, Amotfors. 
med kons. tillstand 

I skrivelse till Riksantikvarien den 7 december har konstniiren Lasse Johns
son pa Josse Ny forsamlings vdgnar anhallit om tillstand for konservator Gunnar 
Berglund, Stockholm, att konservera tva portrdttmalningar tillhorande Josse Ny 
kyrka. 

Riksantikvarien far med anledning hiirav meddela det begiirda tillstandet 
under forutsdttning attfotografier av portrdtten, tagnafore och efter konserve
ringen jdmte beskrivning over utforda atgiirder till Riksantikvarien inldmnas, mJ. 
arbetet stdlles under dverinseende av person, som Riksantikvarien dartill forord
nar, samt att konservator Berglund stdller sig till ejterrdttelse de anvisningar 
Riksantikvarien kan komma att ldmna. 

Stockholm den 16 december 1931. S. Curman I B. Berthe/son. IO 

Ovriga portratt tycks ha renoverats utan samrad med Riksantikvarie
ambetet. 

I vantan pa att mfilningen av prostinnan skall bli fardig hos konserva
tom haller Lasse Johnson pa att preparera duk till kopian," ty jag har 
upptack:t att portratten ar ma.lade pa en rod grund, som ger en sarskild 
ton at det tunna farglagret". Lasse hade tidigare sett tekniken i Spanien 
och visste hur man gjorde. Det underlattade arbetet [Berggren]. 

I borjan av 1932 sag det ut som om hela projek:tet maste skjutas upp. 
Selma Lagerlof hade forlorat en stor summa pengar pa borgen och 
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maste vara forsiktig med sina utgifter for nagon tid framat. Nar hon i 
brev meddelar Lasse Johnson detta gjorde hon honom fortvivlad. Han 
svarar den 20 januari och beskriver sina ekonomiska svarigheter. Hans 
planerade utstallningar i Malmo och Norrkoping hade han stallt in for 
att fa tid med kopieringen. Hans kredit i farghandeln var stangd pa 
grund av obetalda rakningar och ateljehyran for nasta kvartal var delvis 
obetald och allt sag morkt ut. Den 22 januari svarar Selma: Ja, nar det cir 
sa ilia sttillt, sa far jag val forsoka att skrapa ihop pengar, var jag nu ska!! taga 
dem ifran. Kopieringsarbetet kunde fortsatta 

Kopiorna av prostparet Daniel Lagerlof kom till Marbacka den 16 maj 
1932. Selma skriver: Tack for kopiorna. De kom i gar och som Fjaestads tavla 
tir inne i Karlstad pa utsttillning, pryder de nu dess plats i salongen och fyller 
tomrummet pa ett tilltalande stitt .. . 

Daniel Lagerlof hade, atminstone i tonaren, bott pa Ostanas nagra 
kilometer norr om Marbacka. Nar han nu 271 ar efter sin fodelse, far 
sitt portratt upphangt i sin sonsons sonsons dotters salong pa Marbacka 
kan cirkeln sagas vara sluten. 

Meningen var att prostparet Anders Lagerlof skulle kopieras harnast, 
men av misstag skickades portratten av prosten Erland Lagerlof och 
prostinnan Agneta Troili till Lasse Johnsson Detta var i mitten av 
april 1932. Lasse Johnson skriver: Prostens portrtitt cir bra med ett karak
tciristiskt och uttrycksfullt ansikte och vackert ma/at, men prostinnan ser ganska 
faslig ut, tillika som hon cir mycket forstord genom sprickor och buck/or. 

Kopian av Erland Lagerlof tycks ha kommit till Marbacka omkring 
den 1 juli 1932. Portrattet av Agneta Troili var svarare att komma till 
rattamed. 

Den 20 jan 1933 skriver Lasse Johnson: Jag ville blott meddela attjag 
inte kan fullborda kopian forrtin originalet blir restaurerat. Trodde att det skulle 
ga, men jag har ej lyckats, och da jag ltimnade tavlan till konservatorn befanns 
att under allt sot och all smuts var ftirgen riktigt skimrande och vacker. Jag for-
star nu varjor det var omojligt att fa ett tillfredstallande resultat med min kopia. 

Selma Lagerlofbesokte nagra ganger Lasse Johnsons atelje i Stock
holm och tog med stort intresse del av arbetet. Foljande citat [ur Mar
backa och Ovralid] tycks harrora fran ett sadant ateljebesok: " Selma 
Lagerlof tyckte visst i alla fall att prostinnan i langden blev for ful. 
Hon ville att jag nagot skulle mildra den struma, som malaren begavat 
Agneta med. Som originalet inte var nagot konstverk, ansag hon det 
inte vara oratt att foretaga en liten plastisk operation pa kopian." 
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Selma Lagerlof skriver den 25 maj 1933 : Tank, nu far jag tala om att 
prostinnan Agneta har kommit. Hon dr braful, men lustig, mycket roligare an 
mannen. Hon dr verkligt levande. Tack for Ert arbete. Det dr nog sabra som det 
ar mojligt med ett sa svarhanterligt original att ga ejter ... 

Nasta portrattpar i tur for kopiering forestallde prosten Daniel Jo
han och prostinnan Brita Sejdelia. Dessa tavlor kom till Lasse John
son den 28 mars 1933. Den 21 juni meddelar han: De (replikerna) 
kunna nog inte vara pa Marbacka forrdn om ett par veckor, ty jag vill att fargen 
ska!! vara riktigt torr innan de sandes, sa att inget missode sker. Prostinnan ar sa 
elegant i sin spetsmossa och koketta rosett att jag ndstan forlater henne att hon 
har varit besviirlig. 

Den 7 oktober 1933 har de tva sista portratten kommit till Lasse John
son: prosten Anders Lagerlof och prostinnan Christina Engel 
Hofsten. Detar tva utmarkta saker och kanske som farg de allra basta, i klass 
med de tva forsta Jag gjorde. Konservatom, som har dem for rengoring, har dock 
upptackt fula pabattringar i ansiktet och pa hakan pa prostinnans portrait och 
aven prostens konterfej cir fult pabdttrat. For att fa bort dessa ''forskoningar" 
maste dock hela malningen foras over pa annan duk, ty de gamla dukama se ut 
som sail, sa Julia med ha! dro de, och halla inte for en effektiv konservering av 
sjalva malningen. For mig dr det ytterst svart att gora en god och bra kopia, Ja 
nastan omojligt, sa som portrdtten ser ut, ty det dr en he! de! jag maste gissa mig 
till i fraga om den ursprungliga fargen. Kommer den fula pamalningen bort, som 
har tillkommit for att dolja sprickor i dukarna, sa blir det ett par charmant vackra 
portratt, och som sagt fullt i kl ass med de tva f orsta. 

Jag kan dock inte nu bidraga till konserveringen, ty Jag har det mycket svart 
ekonomiskt, och vintem kommer sakert att bli mycket hard Dar/or overlamnar 
jag at doktor Lager/of att bestiimma i saken. Naturligtvis kan Jag kopiera portrdt
ten, men jag garanterar inte resultatet, och det tycker jag cir synd, da det gdller 
ett par vardefulla saker. Restaureringen for bada portratten gar pa 150 kronor ... 

Selma Lagerlof svarar: Tack for brevet i gar. Jag inser mycket val nodvandig
heten av en fullstdndig renovering av de gamla portrdtten och ska!! ersdtta arbe
tet pa dem. 

Den 2 juli 1934 meddelar Lasse Johnson att kopiorna borjar na sin 
fullbordan. 
Vissa felaktigheter med ramarna pa tidigare portratt skulle justeras. 
Den 5 juli skriver Lasse: Om tavlorna skickas omgaende dro de tillbaka i slu
tet av Juli. Den 9 juli svarar Selma: Saken kan Ju vara till en annan gang.Det 
passar sa ilia att skicka bort portrdttet Just nu mitt i turiststrommen, da rummen 
portrdtteras ndstan varje dag. 

Lasse Johnson skriver den 28 juli 1934: Jag antar att kopioma ( prostpa
ret Anders Lagerlot) redan kommit eller ocksa kommer i dagarna. Ar nu pa 
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vdg till Sunne, och skall om en vecka komma ner till Marbacka och se pa kopi
orna. ljall de senaste ser flackiga ut sa bliv inte forskrdckt, ry det beror pa att jag 
inte kunde fernissa dem innan de gingo fran Stockholm, ry de vore inte tillrdckligt 
torra. Men om en vecka ungefdr dr ingen risk ldngre ..... 

Lasse Johnson avslutar sin uppsats [i Marbacka och Ovralid] med 
foljande yttrande av Selma: 

11 Jag ar sa glad att det har blev av, ty Marbacka hade allt varit fattigare 
utan de har prosteparen. 11 
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DEN LAGERLOFSKA PORTRATTSAMLINGEN I JOSSE NY 
KYRKA 

Av de tretton portratt, som nu hanger i Josse Ny kyrka, fanns forr elva 
i Arvika prastgard. Efter prosten Erland Lagerlofs dod 1827 kom de i 
Josse Ny forsamlings ago. 

Av tavlorna har de tva, som forestaller Anders Henrik Lagerlof och 
hans hustru Anna Catharina Kihlstron, mfilats ar 1832 och alltsa 
kommit till kyrkan vid ett senare tillfalle. Enligt Karlberg 11 fanns ar 
1914 ett fjortonde portratt i samlingen forestallande Hjalmar Lagerlof, 
1823-1910, son till Anders Henrik och Anna Catharina Kihlstrom. De 
tre sistnamnda tavlorna har kommit till Josse Ny kyrka efter Hjalmars 
dod 1910. Portrattet av Hjalmar togs med tiden bort fran kyrkan och 
portrattet av hans mor Anna Catharina Kihlstrom blev forstort vid re
noveringen 1989- 1990. 

Den varmlandska slakten Lagerlofs ursprung 

Den varmlandska slakten Lagerlof leder sitt ursprung fran skattebon
den Per Mansson i Sodra Skived, Grava, Vann.land, dod fore 1654. 
Per var far till Magnus, som studerade till prast och tog tillnamnet 
Schivedius. Magnus Petri Schivedius, dod 1674, var forsta gangen gift 
med Catharina Brunia dod 1663, mor till Petrus, Daniel och Erland 
och andra gangen gift med Margareta Risell, mor till Sven. Magnus 
verkade som kapellan i Sunne och Amtervik och var bosatt pa Ostanas 
i Sunne socken. 
Magnus soner tog tillnamnet Lagerlof. De soner som uppnadde vuxen 
alder var: 

Petrus, 1648- 1699, professor i logik och metafysik vid Uppsala 
Universitet 1682, professor i skaldekonst 1684, professor i valtalighet 
1687 och rikshistoriograf 1695; Daniel, 1651- 1718, prost i Arvika; 
Erland, 1653- 1713, professor i logik och metafysik vid Lunds Uni
versitet 1689, universitetets rektor 1691, 17 02 och 1711, professor i 
valtalighet 1907; och Sven, 1670-1731, borgmastare i Kristinehamn. 12 

Dessa fyra broder raknas som slaktled 1. 
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Portratten visar Lagerlofar som verkat i Arvika fran 1600-talet 
fram till 1800-talet och dem narstaende 

Daniel Lagerlof 1651-1718 . Slaktled 1 
Daniel var son till Magnus Schivedius och Catharina Brunia.Han fod

des i Haljeby i Sunne och dog i Arvika prastgard. Han blev kyrkoherde 
i Arvika 1681 och kontraktsprost i J osse kontrakt 1701. Daniel var pre
ses vid prastmotet i Karlstad 1689. Hans forsta hustru var Magdalena 
( W allmoenia ) Hofstenia , 1648-1691, <lotter till kyrkoherden i Arvika 
forsamling Nicolaus Erici Hofstenius och Annika Persdotter Urania. 
Magdalena fodde mellan 1681 och 1691 atta barn varav sex var fodda 
tvillingar. Hon dog tre dagar efter det sista tvillingparets fodelse. En 
son fodd 1688, Nils Lagerlof, blev sedermera biskop i Karlstad. Ar 
1694, tre ar efter Magdalenas dod, gifte Daniel om sig med Mariana 
Kentzel, 1672-1754. (Se nedan.) 

En glimt av Daniel Lagerlof, da han var i 14-arsfildern, far man av en 
handskriven lapp, som fadern Magnus Schivedius skickar honom med 
till lansmannen Hakan Manson Werner, hos vilken Magnus hade nagon 
fordran, som han ville fa ut: 
Iagh 6nsker edher walach. H. Litnssman Hcikan Manson Werner Lycksaligh godh 

morghon och altijdh walma, a.ff edher wanligen begarandhess, i wille liita migh 
bekomma medh thenna min uthskickadhe son Daniel 3 Rder in Specie, ty iagh will 
sendha i thessa daghar badhe penningar effter mitt ringa forradh och nagot annat 
till min son Petrum i Ubsala. Begarer och i wille gora wdl lata migh fa i k. mt 
dhet som restar dhet snarast som skee kan. ? iher Vale feliciter. 
I hastigheet a.ff Ostanass d 8 Aug. A. 1665 Magnus P. Schivedius 

Om Daniel Lagerlof ar inte mycket kant, utom att han var en duktig 
jordbrukare. Av en redogorelse av hans hand framgar, hur han under 
1680-talet rustade upp prastgarden med uthus: 
Afio 1682 d 1 Maii kom iagh Daniel Lagerldf till Arffwijka Pastorat, och hajver 
sedan bygt och uprdttat. 
J) Ett start Fahrehuus pa Smehuus gdrdet medh behallet taak. 
2) uprdttat den gamble kolnan medh godt ndjvertaak. 
3) latet tdckia gete och Swinehusen 
4) bygt 2 behaldna ? hoolador den ena i langbraten och den andra pa 

Smehuusg 
5) bygdt en ny lada medh godt najvertaak widh Bergsangen. 
6) bygt en ny kolna medh behallet taak 
[7) saknas} 
8) afnyo upbygt den stora Stal/en som aide/es war forfallen. 
9) latetforbdttra al/a husen medh najver taak 
JO) latet upbyggia den stora baden Soder pa angen hvar till gunnerskoug sochen 

haar gijvet 8 Rdr Courant Smt at den skulle af them ha/las i std/le for 
gambla lufftet jram widh garden 
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11) uplagat sochnestuffwan, som kommer arffwijka till at halla widh macht 
12) en ny loo medh 2 fie smaa galjw? [honsegald?] och 2ne skokor? medh 

behaldna taak. 
Afio 1688 in Junio nedertaget skarstenarna uthi koket S satestufvan och 
fram kammaren i grundh och them a nyo latet forferdiga och upmuhra gifwet 
Murmestaren i arbetzlon 10 Rdr. 
Upstagat satestujvan och latet laggia en ny syll under, och muhren 
jorferdiga, till Sadk? betalning 3Rdr latet anstryka Satestujwan, och S. 
Sangestujwan medh krijta och andra Jerger latet uppbyggia 2fie kammrer N 
koket den ena medh godt taak och fyllning sampt godh? sampt godh spijs 
och Spiel! och nya fenster den andra till maatkammer. 

Det allra sista avsnittet har for ovrigt i marginalen ytterligare en 
datering, aret 1690. 

Nar Daniel Lagerlofvarit sJalaherde i Arvika bortat 40 ar, skrev han till 
K M:t och forklarade att han var 
av predikan och forsamlingens skotsel sa uttrottad bleven, att jag ej mer jormar 
utan vdntar med gladje min forlossning, men min fattiga hustrus och manga barns 
foda och underhall ligger mig hart om hjartat, varfor han bonfoll K M:t att i min 
hoga alder och sista levnad pa Jorden hugna och fortrosta mig med en nadig jor
sakring, att nagon av dessa mina barn, som venerandum consistorium provar 
tjanlig, matte efter min dod benadas med detta pastorat. 

Efter Daniels dod anholl prostinnan Mariana, att K. M:t skulle utse 
Ericus Gudmundi Carlgrund till k:yrkoherde i forsamlingen. Carlgrund 
var gift med Daniel Lagerlofs <lotter i forsta aktenskapet Catharina. 
Carlgrund fick tjansten. Harigenom torde familjens forsorjning blivit 
tryggad. 13 

Daniel begravdes i det davarande Lagerlofska gravkoret, en uppmurad 
rymlig graftillhorig Lagerlofskafamillien, pa Arvika k:yrkogard 14 

Mariana Kentzel? 1672-1754 
Portrattet forestaller sannolikt Daniel Lagerlofs andra hustru Mariana 

Kentzel. (Se: Vern ar vem pa portratten ). Mariana var <lotter till berg
mastaren i Varmland och borgmastaren i Filipstad Anders Kentzel och 
Elisabet Johansdotter Carlberg. Hon fodde mellan 1696 och 1709 sju 
barn, varav tva dog vid spad alder. 
Harry Almquist berattar, att efter arv och kop hade Daniel blivit ensam 
agare till hemmanet Stommen i Alga socken ar 1712. Efter Daniels dod 
bodde Mariana pa garden Nedre Alga, som "nog under 1700-talet be
traktats som en Lagerlofsk slaktgard" . Hon levde annu 36 ar efter man
nens dod. 15 
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Anders Lagerlof 1700-1769. Slaktled 2 
Anders var son till Daniel Lagerlof och hans andra hustru Mariana 

Kentzel. Han foddes och dog i Arvika. Han blev kyrkoherde i Arvika 
1732 och kontraktsprost i Nordmarks kontrakt 1749 och dito i Josse 
kontrakt 1759, orator pa prastmotet 1744, vice preses 1746 och preses 
1749 samt riksdagsman 1760. Anders forsta hustru var Christina Engel 
Hofsten, 1715-17 61. Ar 17 63 gifte Anders om sig med Maria F:rykman, 
1730-1811. Hon dog pa Agneteberg hos sin styvson prosten Erland 
Lagerlof, 17 56-1827 .Maria hade inga barn. 

Da Anders blev kyrkoherde i Arvika 1732 eftertradde han sin svager 
Ericus Gudmundi Carlgrund. Bade Carlgrund och hans hustru Catha
rina Lagerlof, 1685- 1731, hade dott. Forsamlingen och sterbhusets 
anhoriga ville fa barnens forsorjning t:ryggad. Den annu ej 15 ar fyllda 
dottem Helena Maria Carlgrund, Daniel Lagerlofs dotterdotter, fore
slogs till hustru till den eftertradare som ville ata sig forsorjningen av 
huset. ( Det blev inte sa utan Helena Maria blev 1739 gift med bruks
patronen i Alga Jonas Kolthoff). Efter atskilliga turer hade forsam
lingen enat sig om Anders Lagerlof pa grund av dennes harliga ambetsga
vor, Iardom och uppbyggliga leveme, och gatt till kungs ijuli 1732. Genom 
ett kungl. brev 4/9 1732 foreskrevs att aven Anders Lagerlof skulle fa 
lata hara sina ambetsgavor. Slutet blev att Anders utnamndes. 16 

Christina Engel Hofsten 1715-1761 
(Edestam anger att Christina var fodd i Filipstad den 6 januari 1714, 

men ovriga kallor ar eniga om ar 1715.) Christina Engel var <lotter till 
haradshovdingen i Kil m fl harader Nils Erlandsson Hofsten och Anna 
Catharina Geijer. Christina fodde mellan 1736 och 17 56 elva barn, 
varav sex uppnadde vuxen alder. 
Av barnen blev Daniel Johan och efter honom Erland prostar i Arvika. 
Sonen Anders, 1753- 1834, jagmastare, bosatte sig pa garden Norse
rud, som stannade i slaktens ago i tre generationer. 17 

Daniel Johan Lagerlof 1737-1784. Slaktled 3. 
Daniel Johan var son till Anders Lagerlof och Christina Engel Hofsten. 

Han foddes och dog i Arvika. Han blev kyrkoherde i Arvika 17 69 och 
vice kontraktsprost 1776. Daniel Johan gifte sig med sin kusin Anna 
Magdalena von Lagerlof, 1733- 1769. Anna Magdalena fodde tre barn, 
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de sista tva tvillingar, efter vars fodelse mamman dog. Ar 1770 gifte 
Daniel Johan om sig med Brita Sejdelia, 1746-1796. Fran Daniel Jo
han och Brita Sejdelia harstammar alla nu levande Lagerlofar av den 
varmlandska slakten. 
Efter Daniel Johans dod av en hastigt akommenforkylningsjeber skrev en 

mangd pastoratsbor till K. M:t med anhfillan att fa hans broder Erland 
till kyrkoherde efter honom. Till den avlidnes fortjanster raknas saval 
de fran dess foretrddares tid fortsatta och aven anyo foretagne uppodlingar som 
byggnader vid prdstgarden, varest alla Jrusen dro under hans tid dels nybyggde 
och dels omflyttade med dryg och kiinnbar kostnad for honom och dess hus, som 
ddrav icke pa langt ndr kunnat hava en motsvarande nytta. 18 

I bouppteckningen efter Daniel Johan finner man under rubriken_pd 
ofre Sahlen Christi Crusifix, forgylld ram; 7 st gamla Conterfait, Salige prostens 
forfdder. 19 

Brita "Bricken" Sejdelia 17 46-1796 
Brita var fodd i Karlstad och dog i Kila. Hon var dotter till kyrkoher

den och prosten Elof Sejdelius och Anna Elisabet Forssell. Britas syster 
Sara Maria, 1744 - 1834, blev mor till skalden Esaias Tegner. Brita 
fodde mellan 1772 och 1784 tio barn, varav tre dog i spad alder. 
Bland sonerna marks Daniel Lagerlof, 1776- 1852, Selma Lagerlofs 

farfar, regementsskrivaren pa Marbacka och Magnus Lagerlof, 1778-
1844, prost i Nyed.20 

Erland Lagerlof 17 56-1827. Slaktled 3 
Erland foddes och dog i Arvika prastgard. Han var son till Anders La

gerlof och Christina Engel Hofsten och bror till sin foretradare Daniel 
Johan. Erland blev kyrkoherde i Arvika genom kungl.fullmakt daterad 
Parma, Italien, 1784 29/4, honor. prost i oktober 1794, kontraktsprost i 
Josse kontrakt 1799, teologie doktor 1818, ledamot av Sallskapet for 
allmanna medborgerliga kunskaper 1798, av Sam:fi.mdet Pro fide et 
christianismo 1799, av Kungl. Varmlandska hushfillningssallskapet 
1802, av Evangeliska sallskapet i Stockholm 1815 och av Svenska bi
belsallskapet samma ar, LNO 1826. 
Erlands hustru hette Agneta Troili, 1769- 1821. ( Se nedan.) 

Efter Daniel Johan Lagerlofs tidiga dod begarde pastoratets invanare 
hos K. M:t, att den avlidnes broder Erland matte fa rum pa forslaget till 
ny kyrkoherde. De fick sin ansokan uppfylld pa sa satt att konungen 
genom asidosattande av gallande forfattningar utan val utnamnde Er
land till kyrkoherde i Arvika under aberopande av att bans fader till
satts pa samma satt och att kyrkoherdarna i Arvika i lang tid antingen 
varit av den ibland Karlstads stifts prdsterskap hedervdrda Lagerlofska sldkten 
eller med densamma ganska ndra befryndade och besvagrade. 
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Erlands arbete pa forbattrad folkundervisning blev banbrytande. I sin 
skrift om larostandets moraliska forbattring riktar han uppmarksamhe
ten pa vikten av allman folkupplysning. Hans ivran for denna sak ledde 
till praktiska resultat. Nar vaxelundervisningen ( det undervisningssatt, 
som bestar i att lararen later de mer forsigkomna elevema undervisa de 
ovriga) infordes i vart land var han en av de forsta som verkade for att 
omsatta iden i handling. 
Erland Lagerlofs insats pa ett annat verksamhetsomrade fortjanar att 

ihagkommas. Den har samband med hans egen brackliga halsa. Hans 
egna krampor vackte forstaelse for andras lidanden. For att bringa sina 
medmanniskor hjalp aven mot kroppslig plaga hade han i lakekonst och 
kirurgisk handlaggning forvarvat sig en insikt och fardighet, som hogst sallan 
finnes hos andra an man i yrket [E G Geijer]. 

C. A. Nicander har gett en glimt av Erland: "Han ar en lang man, 
som gar nagot litet lutande, med en svart, lang kryckkapp i handen, en 
svart hatt av lader, som sitter ned framat kalotten, under villcen de gra 
haren nedhanga. Han ar spraksam, gudfruktig och givmild. Hans gast
frihet och vanlighet erfor vi. Da han visade mig sitt rum, fullsatt av hans 
forfaders bilder, framtradde han langsamt och hogtidligt mitt i rummet, 
pekande forst pa ett mfilat crucifix, som hangde ensamt pa framsta 
sidan, och sagande med detsamma: Denne ar min aldste och narmaste 
slakting". 

I bouppteckningen efter Erland finner man under rubriken Salige Herr 
Doctorns Formak: Malning i O/jaforestallande var Fralsares Crusifix; 11 
Portraiter. 

Nar Erland Lagerlof dog 1827 hade han och hans forfader varit pras
ter i Arvika i mer an 200 ar. Petrus Erici Uranius var kyrkoherde i Ar
vika mellan 1623 och 1653. Hans <lotter Anna blev gift med sin fars 
eftertradare Nicolaus Erici Hofstenius, kyrkoherde i Arvika mellan 
1654 och 1661 och svarfar till sin eftertradare Daniel Lagerlof. 21 

Agneta Christina Troili 17 69-1821 
Agneta var <lotter till brukspatronen pa Ransberg Henrik Troili och 

Anna Christina Berger. Agneta fodde mellan 1787 och 1804 fem barn 
varav ett dog i spad alder. En <lotter Christina Lagerlof, 1787-1855, 
skrev vistexten " Nar manen vandrar pa fastet bla ... " till en varm
landsk folkmelodi fran 1700-talet. Agneta var kusin med Erik Gustaf 
Geijers mor. Malaren Uno Troili var hennes brorson. 
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Stadsdelen Agneteberg i Arvika bar fatt sitt namn efter Agneta. I lik
het med sina fader var Erland Lagerlof forfaren aven i lanthushallning. 
Pa en forvarvad jordlott i hemmanet Kyrkebyn byggde Erland och Ag
neta i borjan av 1800-talet en vacker tvavaningsbyggnad, anlade en 
praktig tradgard, uppforde ett tegelbruk och odlade upp en ansenlig 
mosse. Fastigheten fl.ck namnet Agneteberg. 
Henrik Lilljebjom berattar: "Den nuvarande herrgarden Agneteberg 

utgor en liten del av garden Kyrkbyn, som doktor Lagerlof inkopt och 
bebyggt. Det lilla tacka huset synes vara av sten, men ar av lera. Jag 
minns mycket val bur jag som liten pojke var narvarande och sag hur 
detta bus sa att saga sammanbakades. Detar ej format av ler och lang
halm, utan av ler och sand och utgor pa detta satt en enda stor ihalig 
och soltorkad tegelsten. Belagenheten ar synnerligen vacker med utsikt 
over Kyrkviken at Sund. Da stallet anlades, var sjalva platsen en steril 
backe, men nu sag man vad odling och plantering kan frambringa." 

Har gastades familjen av bl a Karl XIV Johan pa dennes resor till 
Norge. Agneteberg var tankt som ankesate at Agneta, men da hon dog 
fore Erland, flyttade ban tillbaka till prastgarden. 22 

Anders Henrik Lagerlof 17 89-187 5. Slaktled 4 
Anders Henrik var son till prosten Erland Lagerlof och Agneta Chris

tina Troili. Han var fodd i Arvika och dog i Kila och var gift med Anna 
Catharina Kihlstrom. ( Se nedan.) Anders Henrik blev kronofogde i 
Sodersysslets fogderi 1827, fl.ck assessors titel 1835 och avsked 1865. 
Han studerade i Uppsala och Lund och bade tjanstgoringar i Stock
holm. Under sin Stockholmstid tillhorde Anders Henrik Gotiska for
bundet, dar kallad "Sorle hin starke" 23 . Anders Henrik var en av de 24 
initiativtagarna till bildandet av W ermlandska Sallskapet i Stockholm 
ar 1816 24 . Till dessa 24 horde ocksa kusinen Anders Johan Lagerlof, 
1791-1862, fran Norserud. 
Anders Henrik bodde efter aterflyttningen till V armland forst i Arvika 

prastgard under sin ogifta syster Christinas nadar efter fadem, sedan pa 
sitt bostalle Norra Klocklanda, By, och fran 1868 pa stomhemmanet 
Torp i Kila, i narheten av sonen Hjalmar pa Sater, Kila. 

Christina tycks ha fatt ett extra nadar ty 1828 den 8/2 skrivs: Lands
hovdingen a/ Wingard tillstyrker liksom konsistoriet i Karlstad, att Kung!. Maj:t, 
efter ansokan av formyndarna for avlidne kyrkoherden i Arvika socken Josse ha
rad Erland Lagerlofs omyndiga dotter Christina, kaptenen Joh. Jakob Forslund 
och l6jtnanten Adolf M Lagerl6f, hugnar forenamnda Christina Lager lo/ med ett 
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extra nadar. 25 Christina bodde senare hos sin syster Johanna Elisabeth 
gift med bruksagaren Pehr Lagerhjelm pa Bofors. 
Portrattet av Anders Henrik i Josse Ny kyrka har pa baksidan inskrip
tionen: AHL 1832 .26 

Anna Catharina Kihlstrom 1794-1873 
Anna Catharina var <lotter till skomakarmastaren Noach Kihlstrom i 

Strangnas och Ch. C. Plomgren.Anna Catharina fodde sonema Ernst 
Henrik 1819 och Hjalmar 1823. 
Pa dukens baksida star: Anna Cath. Lagerldf 1832. Hennes portratt blev 

dock forstort vid renoveringen 1989. Det ansikte man nu ser forestaller 
inte langre Anna Catharina.(Se:Renovering av portratten 1989-1990) 27 

Bengt von Hofsten 1689-1752 
Bengt var son till kyrkoherden i Filipstad Erland Hofsten, 1651-1717, 

sonson till prosten i Arvika Nicolaus Erici Hofstenius och brorson till 
Magdalena Hofstenia, bror till radmannen och haradshovdingen Nils 
Erlandsson Hofsten, 1685-1725, och farbror till Christina Engel 
Hofsten. 

Bengt blev sekreterare i kommerskollegium 1720, adlades 1726, blev 
assessor 1729 och kommerserad 17 41. 
Han kopte 1772 jambruket Villingsberg i Knista, Orebro, och 1750 

herrgarden Riseberga i Edsberg, Orebro, och kom genom sitt aktenskap 
med en <lotter till brukspatronen Henrik Kolthoff mot slutet av sitt liv 
aven i besittning av en del av Alvsbacka jambruk, Varmland. 28 

Johannes Dionysius Chenon 1659-1741 
Johannes Dionysius var fodd i Filipstad och son till handlanden och 

radmannen Dionysius Paschilius ( Denik Pakesson ) och Margareta 
Eriksdotter. Chenon blev kyrkoherde i Kila 1691 eller 1692, vice pre
ses pa prastmotet 1695, preses 1696 och ordinarie kontraktsprost i Nas 
1710. 
Prosten Chenon overlevde tre hustrur: Elisabet Aurenia, Clara Kolt

hoff och Magdalena Y sing. Hans fjarde och sista hustru blev Anna 
Catharina Geijer. 
Johannes Dionysius Chenons farfar Paschilius Dionysius Chenon eller 

Pake hamesktryckare invandrade fran Frankrike ( vallon- slakt) i slutet 
av 1500-talet och arbetade som smed vid Fors hammare (Storfors ). 
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Erik Fernow berattar om, hur denne Chen on organiserade invandring 
av valloner till Sverige. 
Pa baksidan av portrattet i Josse Ny av prosten Chenon star: Natus AQ 
1659 die 27 Fehr. depictus 1736 in april ab Olave Enberg. Paret Chenon
Geijer finns ocksa avportratterade i Kila kyrka. 29 

Anna Catharina Geijer 1684-1772 
Anna Catharina var dottter till Christoffer d.y. Geijer. Hon blev forsta 

gangen gift med Nils Erlandsson Hofsten, 1685-1725. En av dottrarna i 
detta aktenskap, Christina Engel, blev gift med prosten Anders Lager
lof. Anna Catharina blev andra gangen gift 1726 med prosten Johannes 
Dionysius Chenon. Fran Anna Caisa Geijer harstammar alla nu levande 
Lagerlofar av den varmlandska slakten. Hennes bror Bengt, Udde
holmsbolagets grundare, ar stamfar for alla nu levande Geijrar. 

Efter Chenons dod flyttade Anna Caisa Geijer till Hammaron utanfor 
Karlstad, dar hon 17 43 bodde pa Graberg. Senare inkopte hon Nolgard 
( ett helt hemman med ett corps de logi med 24 rum ), dar hon bodde 
till sin dod. 
Pa Josse Ny- portrattets baksida star: Nata AQ 1688 in Mai) depicta 1736 

in april ab Olavo Enberg. Harges alltsa ett altemativt fodelsear. 30 
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GLA, Arvika landsforsaml' . .. Y_ olym LI: 1 pag 40 ( -41 t~g. Rakens~aper for kyrka 
t1lltrade till pasoratet i ) . rlo6rande Darnel Lagerlofs maJ 82. Foto: GLA 
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Daniel Lagerlof 
1651- 1718 
prost i Arvika 

Anders Lagerlof 
1700- 1769 
prost i Arvika 

Portrattet forestaller sannolikt 
Mariana Kentzel 
1672- 1754 
g.m. Daniel Lagerlof 

Christina Engel Hofsten 
1715- 1761 
g. m. Anders Lagerlof 

foto forf. 1970 
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Daniel Johan Lagerlof 
1737- 1784 
prost i Arvika 

Erland Lagerlof 
1756- 1827 
prost i Arvika 

Brita Sejdelia 
1746- 1796 
g. m. Daniel Johan Lagerlof 

Agneta Christina Troili 
1769- 1821 
g. m. Erland Lagerlof 
foto forf. 1970 
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Anders Henrik Lagerlof 
1789- 1875 
assessor 
foto forf. 1970 

Johannes Dionysius Chenon 
1659- 1741 
prost i Kila 
foto forf. 1996 

Bengt von Hofsten 
1689- 1752 
kornmerserad 
foto forf. 1996 

Anna Catharina Geij er 
1684- 1772 
g. m. Johannes Dionysius Chenon 
foto forf. 1996 
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Anna Catharina Kihlstrom 
1794- 1873 
g. m. Anders Henrik Lagerlof 

Bilden ar hamtad fran Riksantikvarieambetets Antikvarisk
topografiska arkiv, markt II FOT. 1914 H. Kjellin" . 
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SLAKTSKAPSFORHALLANDEN MELLAN LAGERLOFAR OCH 
DEM NARSTAENDE, SOM AR A VPORTRATTERADE I JOSSE NY 
KYRKA 
Personer angivna med fet stil ar avportratterade i kyrkan. 

Daniel Lagerlof 
1651- 1718 
prost i Arvika 

Mariana Kentzel 
1672- 1754 

slaktled 1 

g.m. Daniel Lagerlof 

Anders Lagerlof 
1700- 1769 

Christina Engel Hofsten 
1715-1761 

led 2 

prost i Arvika g.m. Anders Lagerlof 

Daniel Johan Lagerlof Anders Lagerlof 
1737- 1784 1753- 1834 
prost i Arvika 
g.m. Brita Sejdelia 
1746- 1796 

jagmastare 
Norserud 

/ __ D_a_ni_,,el_L-ag_e_rl_o_f ___ M_a_gn_u_s -L-ag_e_rl_o.....,f' 

1776- 1852 1778- 1844 
regementsskrivare prost i Nyed 
Marbacka 

Erik GustafLagerlof 
1819- 1885 
lojtnant 
Marbacka 

Selma Lagerlof 
1858- 1940 
forfattarinna 
Marbacka 

Erland Lagerlof led 3 
1756- 1827 
prost i Arvika 
g.m. Agneta Ch. Troili 
1769- 1821 

Anders H. Lagerlof led 4 
1789- 1875 
assessor 
g.m. Anna C. Kihlstrom 
1794- 1873 

Hjalmar Lagerlof led 5 
1823- 1910 
godsagare 
Sater 

led 6 

Anna Catharina Geijer, 1684- 1772, var mor till Christina Engel Hofsten. 
Johannes Dionysius Chenon, 1659-1741, prost, var Anna Catharina Geijers 
andre man. 
Bengt von Hofsten, 1689- 1752, kommerserad, var Christina Engel Hofstens 
farbror. 
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Magdalena Hofstenia 
1648- 1691 
g. m. Daniel Lagerlof 
1651- 1718 
prost i Arvika 

Nicolaus Erici Hofstenius 
dod 1661 
kyrkoherde i Arvika 
g. m. Annika Urania 

Nils Erlandson Hofsten 
1685- 1725 
radman och haradshovding 
g. m. Anna Catharina Geijer 
1684- 1772 

Christina Engel Hofsten 
1715- 1761 
g. m. Anders Lagerlof 
1700- 1769 
prost i Arvika 

Briand Hofsten 
1651- 1717 
lektor i Karlstad 
prost i Filipstad 
g. m. Christina Cameen 
1665- 1734 

Bengt von Hofsten 
1689- 1752 
kommerserad 
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VEM AR VEM PA PORTRATTEN 

De fiesta av portratten ar ganska val identifierade. Men nar det galler 
prosten Daniels hustru rader osakerhet om huruvida det ar den forsta 
hustrun Magdalena Hofstenia, 1648- 1691, eller den andra Mariana 
Kentzel, 1672- 1754, som ar avportratterad. Den aldsta kallan, av har 
anvanda, som yttrat sig om, vem som ar vem pa portratten, ar Gabriel 
Anrep 31 . Han havdar att det ar Daniel Lagerlofs forsta hustru, som ar 
avbildad pa portrattet i Josse Ny kyrka. Carl Lagerlof 32 tycks vara 
den, som forst pastatt, att det ar Daniels andra hustru, Mariana Kent
zel. 

Nordiska Museet 33 har daterat den drakt, som Daniel Lagerlofs 
hustru bar pa portrattet till omkring 1730. Daniels forsta hustru Magda
lena dog ar 1691 . Detta tyder pa att portrattet forestaller Mariana 
Kentzel. 

Denna Mariana Kentzel, 1672- 1754, var mor till prosten Anders 
Lagerlof, 1700-1769. Man tycker sig se likheter mellan mor (?) och 
son pa portratten: ogonens form, men ej farg; nasornas och munnarnas 
form. 

Man kan tillagga att Magdalena Hofstenia dog i barnsang vid 42 ars 
alder. Portrattet forefaller att avbilda en kvinna aldre an sa. Mariana 
blev tillrackligt gammal, over 81 ar, for att ha kunnat vara modell for 
portrattet. Hon var fodd 1672 och maste, nar portrattet mfilades om
kring 1730 eller senare, varit i 60- arsfildern eller aldre, vilket verkar 
vara troligt av portrattet att doma. 

Dessa subjektiva jamforelser forstarker ytterligare sannolikheten for, 
att portrattet forestaller Mariana Kentzel. 34 

. Gabriel Anrep 35 meddelar att Daniel Lagerlof "och hans forsta 
hustrus portratter i olja ses i choret i Ny kyrka i Wermland". Om An
ders sags att "hans och hans bada hustrurs portratter i olja ses i choret i 
Ny kyrka i Wermland". Aven om Daniel Johan sags likasa att "hans 
och hans bada hustrus portratter i olja ses i choret i Ny kyrka i Werm
land". 

Vid denna tid hangde portratten i den gamla stavkyrkan, som revs 
strax fore ar 1889, da den nuvarande kyrkan togs i bruk. I den gamla 
kyrkan skulle alltsa enligt Anrep ha funnits atta portratt av Lagerlofare, 
tre mansportratt och fem kvinnoportratt. Mfilningarna av prostparet 
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Erland Lagerlof och Agneta Troili har Anrep inte namnt. ( I Josse Ny 
forsamlingshem kan man for ovrigt se ett fotografi, som visar en inte
riorbild fran den gamla stavkyrkan, dar sju av portratten skymtar.) 

Vi vet med god sannolikhet, av senare kallor, att de elva portratten i 
kyrkan forestaller de fyra prostarna Lagerlof, Johannes Dionysius 
Chenon och Bengt von Hofsten, alltsa sex mansportratt. Vidare fyra 
prostinnor Lagerlof och Anna Catharina Geijer, alltsa fem kvinnoport
ratt. Har bortser vi fran de malningar av Hjalmar Lagerlof och hans 
foraldrar, som kom till kyrkan langt senare. 

Bouppteckningen efter Erland Lagerlof 36 namner dessutom att <let 
fanns elva portratt i Arvika prastgard vid Erlands dod. Nicander 37 in
tygar att de forestallde Erlands forfader. Portrattantalet stammer med 
antalet av de fyra prostparen Daniel, Anders, Daniel Johan och Erland 
Lagerlof samt Bengt von Hofsten,Johannes Dionysius Chenon och 
Anna Catharina Geijer. 

Bouppteckningen efter Daniel Johan 38 namner sju gamla portratt av 
Daniel Johans forfader, tydligen forestallande prostparen Daniel och 
Anders Lagerlof samt Bengt von Hofsten, Johannes Dionysius Chen on 
och Anna Catharina Geijer. 

Anreps "Svenska adelns attartaflor--- har med alla sina brister haft 
den storsta betydelse for historikern och genealogen". 39 Bristerna 
tycks galla aven Anreps "Svenska slagtboken". Hans uppgifter strider 
mot senare kallor. Antalet portratt i kyrkan tillater inte, att Anders och 
Daniel Johans bagge hustrur ar avbildade dar. 

Ansokan om rivningslov for den gamla stavkyrkan i Josse Ny date
rad den 3/ 12 1887 40 sager bl a: .. . Dessutom forekommer ... Elfva portratter: 
af 5 kyrkoherdar af Lagerlofska s/agten och deras jruar samt stamfadem for den 
adliga atten v. Hofsten. - For ofrigtfinnes ej i den gamla kyrkan nagot anmitrk
ningsvart. 

Altartaf/an, predikstolen, kyrkoklockoma samt de ojvan uppraknade ofriga /osa 
inventariema har forsamlingen amnat f/ytta till forvaringsrum i den nya kyrkan. 

Da forsamlingen icke amnar afyttra nagot af de heir uppraknade inventariema 
och da intet anmarkningsvitrt finnes a kyrkan i ovrigt, vare sig i afseende pa arki
tekturen, malningar el/er minnesmarken, far jag odmjukast anhal/a att Eders 
Kong/. Majt tacktes i nader bifalla Ny forsamlings nu gjorda underdaniga anso
kan att fa forsalja el/er nedtaga den gamla trakyrkan. 
Denna ansokan, undertecknad av komminister Karl Fogelgren i Ny 
forsamling, namner fem Lagerlofska kyrkoherdar med hustrur, men 
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har har tydligen inraknats prosten Johannes Dionysius Chenon och 
hans hustru Anna Catharina Geijer. Skrivelsen motsager Anreps pasta
ende om, art prostarna Anders och Daniel Johan skulle ha avbildats 
med bada sina hustrur. 

Per Kjellins 41 slaktanteckningar utgavs forst 1949 av dottem Ingrid 
Kjellin- Kaijser. Per Kjellins farmor var fodd Lagerlof. Ar 1908 tycks 
Kjellin ha besokt Josse Ny kyrka och da ha sett slaktportratten [Per 
Kjellin sid 55]. Han namner art prosten Anders och dennes tva hustrur 
och likasa att prosten Daniel Johan och dennes bada hustrur finns av
portrattade i kyrkan. 

Tydligen har han tagit dessa uppgifter fran Anrep, men sager har ing
enting om prosten Daniel och dennes hustru. 
Pa Per Kjellins slakttavla fran 1928 42 har portrattet av Daniels hustru 
benamnts som Mariana Kentzel. Det forefaller troligt art han fatt lana 
bildmaterial och kanske aven namnuppgifter av Carl Lagerlof. 43 

Per Kjellin verkar osjalvstandig som kalla, vad avser portratten. 

Gustaf Tiodolf Karlberg, var fodd i Kalmar. Karlberg var fil dr och 
komminister i Alga. "Sedan han lamnat universitetet, agnade han sig 
med liv och lust at personhistoriska, genealogiska och topografiska 
forskningar, huvudsakligen rorande den bygd, dar han verkade som 
prast. Under ett artionde utgav han en mangd skrifter och artiklar i 
dessa amnen ... ". 44 

Karlberg 45 namnger de personer, som avportratterats i kyrkan. (Sakra 
och sannolika fel ar understrukna av forf. till denna uppsats): 

"Pa sodra langvaggen hanga salunda in e:ffigere foljande personer: Prosten i 
Arvika Daniel Lagerlof, f 1651, dod 1718, fru Magdalena Lagerlof, f. 
Hofsten, 1648, dod 1691 . Prosten i Josse kontrakt, kyrkoherden i K.ila 
Johannes Dionysius Chenon, dod 17 41 ( med flu, troligen bans ~, flu Anna 
Katarina Geijer. ) Prosten i Arvika Anders Lagerlof, f 1700, dod 1769. flu 
Katarina Lagerlof f Hofsten, 1715, dod 1761 . Kommerseradet Bengt von 
Hofsten, f 1689, dod 1761 ( sonson af prosten i Arvika Nicolaus Hofstenius, 
dod 1661 och befryndad med Lagerlofvarne). Pa norra langvaggen hanga 

· portratt af foljande personer: Prosten i Arvika Daniel Johan Lagerlof, f 173 7, 
dod 1784, med fiu ( l:..s.ta fnm, Anna Magdalena Lagerlot: fodd von Lagerlot 
1733- 1769?) Kronofogden i Sodersysslets fogderi assessor Anders Henrik 
Lagerlof, f 1789, dod ?. Fru Anna Katarina Lagerlof, f Kihlstrom, 1792, dod 
1873, skomakaredotter fran Strangnas. Dessa makars son: Hjalmar Lagerloff 
1823 dod .l.2.11+ godsagare a Sater i K.ila socken, donator prosten i Arvika 
Erland Lagerlof, f 1756 dod 1827. ( Farfar till Hjalmar Lagerlof ) Fru Augusta 
Kristina Lagerlof, f Troili, 17 69, dod 1821 ." 
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Kommentar: 
fru Magdalena Lagerlof fodd Hofsten: uppgiften ar densamma som 

hos Anrep och sannolikt fel. Chenons tredje hustru: skall vara hans 
fjarde hustru 46 . Prosten Anders hustru hette Kristina Engel Hofsten, 
inte Katarina. Daniel Johans avbildade hustru skall vara hans andra 
hustru Brita Sejdelia. Anders Henrik dog 1875. Hjalmar dog 1910. 
Augusta Kristina Troili skall vara Agneta Kristina Troili. 47 

Karlberg verkar vara oberoende av Anrep i portrattfragan. Dock ger 
bada samma besked om prosten Daniels hustru. 
En tankbar uppgiftslamnare till Karlberg ar Elsa Lagerlof, fodd 1887, 
bosatt pa Norserud. Hon ar omnamnd av Karlberg [sid 30] och var den 
enda i livet varande Lagerlofaren i trakten. 

Noteringar fastade pa portratten i Josse Ny kyrka 48 har samma 
sakfel, formuleringar och ordval som Karlbergs skrift ovan. Vi kan 
alltsa bortse fran dessa noteringar som sjalvstandig kalla. Dessutom 
meddelade mig en representant for kyrkan ar 1968, att uppgiftema 
( fastade pa lappar pa portrattens framsidor nu pa <less baksidor ), var 
hamtade ur en skrift, tydligen Karlbergs. Korrigerande uppgifter pa 
osignerade och odaterade lappar fanns ocksa (nu pa tavlomas baksi
dor). 

Nils Afzelius 49 skriver i samband med Selma Lagerlofutstallningen 
pa Kungl Biblioteket 1958: efter vadjag tror ar Magdalena Hofstenius 
istdllet Mariana Kentzel, gift Lager/of, men det far undersokas senare. Nils 
Afzelius tycks inte ha gjort nagon uppfoljning av detta. Eva Andersson, 
Kungl Biblioteket, meddelar i september 1995: Vid genomgang av Nils 
Afzelius bibliografi, har jag inte kunnatfinna nagot skrivet om dennajraga. Jag 
har ocksa sokt i Nils Afzelius samling Acc. 1982189, ddr man aterfinner korres
pondens om Selma Lager/of, men -tyvdrr utan resultat. 

Carl Lagerlof 50 har i sitt fotografialbum i Lagerlofska slaktarkivet 
benamnt Daniel Lagerlofs hustru som Mariana Kentzel. Dessutom 
finns namnskyltar 51 pa de portratt, som Carl skankt till Arvika vastra 
forsamling, dar namnet Mariana Kentzel anvands. 

Selma Lagerlof lat tillverka namnplatar 52 till sina slaktportratt pa 
Marbacka. Hon har har kallat prosten Daniel Lagerlofs hustru for Mag
dalena Hofstenia. Selma Lagerlof sag Carl Lagerlofs portratt hasten 
1929, men har inte paverkats av Carl i namnfragan. 

Selma Lagerlof anger pa sina namnplatar pa portratten foljande : 
Daniel Lagerlof, 1651- 1718, prost i Arvika; Magdalena Hofstenia, 1648- 1691, 
prostinna i Arvika; Anders Lagerlof, 1700-17 69, pro st i Arvika; Christina Engel 
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Hofsten, 1715- 1761, prostinna i Arvika; Daniel Johan Lagerlof, 1737- 1784, 
prost i Arvika; Brita Sejdelia, 1746- 1796, prostinna i Arvika; Erland Lagerlof, 
1756- 1827, prost i Arvika; Agneta Troili, 1769- 1821, prostinna i Arvika. 

Bortsett fran uppgiften om prostinnan Magdalena Hofstenia stammer 
uppgiftema med de inom slakten vedertagna ocb ar ej omstridda. 

Om ovriga portratt kan sagas: 
Anders Henrik Lagerlof ocb bans bustru Anna Catharina Kihlstrom ar 

identifierade gen om noteringar pa portrattens baksidor. 
Paret Cbenon- Geijer ar identifierade dels genom angivande av fodel
searen pa portrattens baksidor ( dock finns ej namnen angivna ocb 
Anna Catharina Geijer anges fodd 1688 i stallet for 1684), dels av Len
nart Geijer53 . 

Bengt von Hofsten bar namngivits av Karlberg 54 ocb Strombom 
(nedan) ocb vidare i den tidigare refererade ansokan om rivningslov for 
den gamla stavkyrkan. 

Sixten Strombom 55 redovisar portratten i Josse Ny kyrka enl fol-
jande: (Fomamnen ar bar utskrivna.) 

Dionysius Chenon, 1676- 1740, prost; Anna Katarina Geijer, 1684- 1772, gm 
1) haradsh. Nils Hofsten 2) Johannes Dionysius Chenon, 1659- 17 41; Kristina 
Engel Hofsten , 1715- 1761, gm prosten Anders Lagerlof; Magdalena Hofsten, 
1648-1791, g m prosten Daniel Lagerlof; Bengt von Hofsten, komrnerserad 
1689- 1752; Anna Katharina Kihlstrom, 1792- 1873, gm kronofogde Anders 
Henrik Lagerlof; Anders Lagerlof, 1700-1769, kontraktsprost; Anders Henrik 
Lagerlof, 1789- 1875, assessor; Daniel Lagerlof, 1651- 1718, kontraktsprost; 
Daniel Johan Lagerlof, 1737- 1784, v. kontraktsprost; Erland Lagerlof, 1756-
1827, kontraktsprost; Brita Sejdelius, 1746- 1796, gm prosten Daniel Johan 
Lagerlof; Agneta Troili, 1770- 1821, gm prosten Erland Lagerlof. 

Dessutom redovisar Strombom ett portratt fran Norserud: 
Adolf Magnus Lagerlof, 1794- 1862, major. Det bor innebara att na
gon Lagerlofare fran Norserud varit med ocb lamnat uppgifter aven om 
portratten i Ny kyrka. 

Var mer ifran bar Strombom fatt sina uppgifter? Redan 1906- 1908 
bade Nationalmuseum ocb Personhistoriska samfundet samlat in en
quete- svar om 4. 000 portratt fran aldsta tid till var. Resultatet var 
praktiskt taget avslutat omkring 1914. 56 I dessa enquete- svar ar dock 
inte portratten i Josse Ny kyrka namnda. 

I RAA:s antikvarisk-topografiska arkiv finns bilder av flertalet por
tratt i Josse Ny kyrka, markta Foto 1914 H. Kjellin. Bildema ar inte 
namngivna. 57 
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Detta bildmaterial fran 1914 finns ocksa i Helge Kjellins arkiv. ss Har 
ar namnen skrivna pa bildemas baksidor. Tre kvinnoportratt saknar 
dock namnuppgifter. Uppgiftema, som innehfiller en del fel, ger inget 
nytt. 

Upplysningar om namn maste ju harstamma fran lokala kallor, Lager
lofska slakten och Ny forsamling och tryckta skrifter som Anrep och 
Karlberg och har sannolikt insamlats i samband med fotograferingen 
1921. ( Fotografier av mfilningama finns i Svenska portrattarkivet med 
namnangivelser.) 

Selma Lagerlofs namnplatar pa Marbackaportratten, tillverkade mel
lan °1932 och 1934, ger samma uppgifter som Strombom, vars Index 
borjade utkomma 1935. Det verkar troligt, att Selma Lagerlofvarit en 
av dem, som lamnat uppgifter till Strombom. 

Utover den sannolikt felaktiga uppgiften, som Strombom ger, om att 
ett portratt forestaller Magdalena Hofstenia, pastas fel Chenon hanga i 
Jesse Ny kyrka, namligen en yngre Chenon med levnadsaren 1676-
1740. (Portrattet i Josse Ny kyrka har pa baksidan forsetts med fodel
searet 1659, vilket stammer med den Chenon, som var gift med Anna 
Catharina Geijer. Se aven Lennart Geijer.59) Vidare pastas Kristina 
Engel Hofsten ha blivit gift en andra gang, men detta ar fel. Hon dog 
fore sin man prosten Anders Lagerlof. 

Sammanfattningsvis kan sagas att Anrep, Karlberg och Strombom 
anser, att det omdiskuterade portrattet forestaller Daniel Lagerlofs 
hustru Magdalena Hofstenia. Selma Lagerlof har anammat denna 
standpunkt. 

Nordiska Museet daterar kladedrakten pa portrattet till omkring 1730, 
vilket innebar att portrattet rimligen forestaller Mariana Kentzel. A ven 
Nils Afzelius trodde, att portrattet forestallde Mariana Kentzel, men 
hann inte undersoka det narmare. Carl Lagerlof hade sedan lange haft 
samma uppfattning. 
Med stod av har anvanda kallor bor resultatet bli, att det omtvistade 

portrattet med stor sannolikhet forestaller Mariana Kentzel, som ar 
anmoder till Selma och alla nu levande Lagerlofar. 

Den intressanta fragan blir nu, hur felet har uppstatt. Prosten Daniel 
Johan Lagerlof f. 1737 var nastan 17 ar nar hans farmor Mariana 
Kentzel dog. Hon bodde som anka i Alga och han under sin uppvaxt i 



Sliiktportratten pa Marbacka... 39 

Arvika prostgard. De tva bor ha kant varandra val. Han maste ha vetat, 
om portrattet forestall de hans farmor ell er inte. Hans broder, sedermera 
jagmastaren Anders f. 1753 och prosten Erland f. 1756 bor, om inte pa 
annat satt, fatt denna vetskap genom sin aldre bror Daniel Johan. Er
land arvde bade prasttjansten och tavloma efter Daniel Johan. Efter 
Erlands dod hamnade de i Josse Ny kyrka. 
Pa Norserud, som tillhor Josse Ny forsamling, bodde jagmastaren An

ders, som overlevde sin bror Erland. Anders dog forst 1834. Han och 
och hans efterkommande blev kvar pa Norserud i fyra generationer 
(Elsa Lagerlof f. 1887 var den sista Lagerlofaren pa Norserud). De har 
sett portratten var gang de besokt Josse Ny kyrka och bor vara den 
slaktgren, som lattast har kunnat bevara traditionema. 

Sa lange portratten hangde i Arvika prostgard har man nog vetat, vilka 
de forestfillde, men glomskan har efterhand trangt sig pa, efter det att 
tavloma flyttats till Josse Ny kyrka. 

Det ar frestande att tro, att Gabriel Anrep har tagit fasta pa nagon 
ofullstandig, okontrollerad uppgift han fatt. Hans "Svenska 
Slagtboken" kom ut forsta gangen 1872 och pastod, att portrattet fore
stallde Daniel Lagerlofs forsta hustru Magdalena Hofstenia. Det ar ve
terligen den forsta tryckta kalla, som yttrat sig i fragan. Det tryckta or
dets makt ar ju stor och det forefaller, som om Anrep lyckats vilseleda 
Karlberg, Strombom, Selma Lagerlof och andra. 
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HUR PORTRATTEN KOM I JOSSE NY FORSAMLINGS 
AGO 

Lasse Johnson 60 aterberattar foljande fran sitt mote med Selma Lager
lof: 
" ... Ursprwigligen bade originalen tillhort Arvika forsamling, men efter 
en valdsam strid mellan en av de sista prostarna Lagerlof och hans 
hjord bade inte bara prosten deporterats till Ny, som var annex till Ar
vika, utan aven portratten av bans slakt och foregangare fatt folja med. 
Man ville tydligen gora rent hus med allt vad Lagerlofare hette .... " 

Bouppteckningarna efter bade prosten Daniel Johan och prosten Er
land Lagerlof visar dock, att portratten fanns i prostgarden, sju stycken 
vid den forstes dod 1784 och elva stycken vid Erlands dod 1827. 

Den prost, som skulle ha deporterats till Ny var nog i verkligheten 
prosten i Nyed Magnus Lagerlof, 1778-1844. Magnus var brorson till 
Erland och bror till Selma Lagerlofs farfar. Han sokte tjansten efter 
Erland i Arvika, men fick den inte 61 och maste darfor atervanda till 
Nyed, inte Ny. 

Enligt muntlig tradition inom slakten hade Arvika landsforsamling er
bjudits portratten av prosten Erland Lagerlof, men tackat nej . 

Prosten Karl Lagerlof, berattar i sina Minnen om ett besok i Ny som
maren 1921: 
"Mandag f.m. gick jag, sannolikt pa Sarnstedts forslag, pa besok till 
den omkring 90 ar gamle f. riksdagsmannen Emil Olsson pa Kyrkebol, 
en gard nara kyrkan. Denne lag pa sitt yttersta men var fullt klar i tan
ken. Han berattade, att bans far besokt doktor Erland Lagerlof i Arvika 
da denne ar 1827 lag pa sin dodsbadd. Lagerlof bade da bl. a. sagt till 
Emil Olssons far: Portratten skall mitt lilla kara Ny ha." 62 

I en inventarieforteckning 63 fran Josse Ny kyrka daterad den 5 oktober 
1830 kan man lasa under rubriken Diverse : 
11 st Tableauer, skiinkta af Lagerlofskafamiljen. 
Dessa tavlor ar tydligen de som tidigare hangt i Arvika prostgard. 

Prosten Erlands <lotter Christina hade av allt att doma fatt bo kvar i 
prostgarden tva ar efter fadems dod, tack vare ett extra nadar. 64 

Det innebar att portratten bor ha lamnat prostgarden senast 1829. 
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Det sagda galler de elva malningar, som hangde i Arvika prostgard vid 
prosten Erlands dod 1827. 

De bada portratten av Anders Henrik Lagerlof och hans hustru Anna 
Catharina Kihlstrom samt den tavla av deras son Hjalmar Lagerlof, 
som enligt Karlberg 65 hangde i kyrkan ar 1914 har uppenbarligen 
kommit till kyrkan efter Hjalmars dod 1910. Portrattet av Hjalmar, <let 
som forestaller honom i helfigur stodjande sig pa en kapp, ansags ve
terligen inte ha passat ihop med de ovriga , varfor <let togs bort fran 
kyrkan. 
Dessa tre portratt bade av allt att doma overlamnats till Ny kyrka av 
Hjalmars narmast arvsberattigade kusiner, tva systrar fodda Lagerhjehn 
bordiga fran Bofors. (Se not 11). 

I 
[I 
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RENOVERING AV PORTRATTEN I JOSSE NY KYRKA 
1989-1990 

Redan ar 1989 ansags det motiverat att renovera portratten igen. 
Denna gang bekostade Lagerlofska slaktforeningen restaureringen. 
Varmlands museums atelje RAK utforde arbetet, som kom att goras 
som elevarbeten under ledning av konservator Henrik Ullenius. Harvid 
rakade ansiktet pa portrattet av Anna C. Kihlstrom bli forstort. 
Ar 1995 gjordes pa Museets bekostnad en fornyad renovering av 

detta portratt. Arbetet utfordes nu av konservator Gunilla Folby, 
Stockholm. Hon ansag det inte mojligt att rekonstruera ansiktet efter de 
fotografier hon fatt tillgang till.( Jamfor med Lasse Johnsons 66 behov 
av ett val rengjort och renoverat original for att astadkomma en bra 
kopia). Gunilla Folby valde istallet, att med hjalp av framskrapade 
kvarvarande rester pa mfilningen av ogon, nasa och mun rekonstruera 
ett ansikte. Det nyrenoverade portrattet har dock inte nagon namnvard 
likhet med de aldre fotografier av portrattet, som finns bevarade. 67 

En tankbar mojlighet ar, att den anonyme mfilare, som avportratterat 
Anna C. Kihlstrom 1832 ateranvant ett kasserat portratt och mfilat 
dennas ansikte over ett tidigare mfilat. Spetsar och smycken pa portrat
tet torde ha varit tidskravande att mfila och motiverat en sadan ateran
vandning. Det ansikte, som Gunilla F olby skrapat fram, skulle da vara 
det forst mfilade och alltsa inte forestalla Anna C. Kihlstrom. 

Portrattet av Mariana Kentzel blev nagra ar efter renoveringen behaf
tat med vita flackar i ansiktet. Det torde ha handlat om kondensfukt. 
Museets atelje RAK kunde dock atgarda detta utan storre besvar. 
Det bor tillaggas, att ovriga portratt blev lyckade efter renoveringen. 
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NOTER 

1Wagner Elin: Selma Lagerlof, del I, Stockholm 1942, sid 15. 
2 KB, L I: 1, Lagerlof Carl: brev till Selma Lagerlof dat. den 19 november 1929. 
3 Johnson Lasse: De gamla slaktportratten pa Marbacka. Marbacka och Ovralid 

del II Uppsala 1941. sid 264- 268. 
4 KB, L I: 1, Samstedt Karl: brev till Lasse Johnson dat den 16 nov 1931 . 
5 KB, L 1: 1, Kjellin Helge: brev till Selma Lagerlof dat. den 7 september 1931 . 
6 Berggren Kalle: Lasse Johnson Karlstad 1988. 
7 Johnson Lasse: De gamla slaktportratten pa Marbacka. Marbacka och Ovralid 

del II Uppsala 1941. sid 264- 265. 
8 KB, L I: 1, Samstedt Karl: brev till Selma Lagerlof dat. den 22 oktober 1931. 
9 12 brev fran Selma Lagerloftill Lasse Johnson i ankefiu Maud Johnsons ago och 

24 brev fran Lasse Johnson till Selma Lagerlof, KB, LI : 1. 
IO RAA, Antikvarisk-topografiska arkivet: Skrivelser ang. konservering av portratt 

i Josse Ny kyrka 1931. 
Karlstad Tidningen den 19 december 1931 berattar om konserveringstillstandet. 

11Karlberg Gustaf: Fran Josse-Ny. Strodda anteckningar om socknen och 
manniskoma. Arvika 1914. sid 12- 13 . 
RAA, Antikvarisk-topografiska arkivet: Ny kyrka, Josse harad, Varmland: 
Inventarieforteckning daterad den 17 augusti 1928, sid 7, signerad Ragnar 
Blomqvist: "Portratt av Hjalm. Lagerlof. Oljemalning pa duk inom bladdekorerad 
traram i svart och gront. L. var son av Anders Henrik Lagerlof och brukspatron 
i Saflletrakten. Signerad "HO 1909". H 133. Norra vaggen." 

Arvika Tingsratt: Nas haradsratt T 1910 Nr 44. Bouppteckning och testamente 
efter Hjalmar Lagerlof, 1823- 1910. 

Arvika kommun: Protokoll fran kommunstyrelsen i Arvika. Diarienummer 93 KS 
0055- 269. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1993-02-22 § 50/ 9 
angaende aganderatten till- numera fastigheten Sten 1:8 i Ny socken. 

Hjalmar Lagerlof, 1823-1910, slaktled 5, var son till kronofogden Anders 
Lagerlof och hans hustru Anna Chatarina Kihlstrom. Han var godsagare pa 
Sater i Kila och dog i Saflle. Hjalmar var ogift och slot darmed slaktgrenen 
efter prosten Erland Lagerlof i Arvika. 

Enligt bouppteckningen efterlamnade Hjalmar en formogenhet pa nara 120.000 
kronor. Merparten av denna summa testamenterade Hjalmar till en fond, 
benamnd Hjalmar Lagerlofs understodsfond for obotligt sjuke. Fonden skulle 
stallas under forvaltning av Varmlands lans landsting. Avkastningen skulle 
anvandas till "beredande av vard at inom Varmland boende mindre bemedlade 
obotligt sjuka avensom at mindre bemedlade sinnessjuka och tuberkulosa, 
vare sig dessa anses obotliga eller inte, med foretrade i bada fallen for dem , 
vilka ar hemmahorande i nagon av socknama inom Nas harad eller i Ny socken 
av Josse harad." 

Genom testamentet kom aven losoret i Landstingets ago.Vissa minnessaker 
overlamnades till slakten [ muntlig uppgift meddelad av Nils P. Lagerlof i slutet 
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av 1960-talet]. Hit horde tydligen portratten av bade Hjalmar och hans 
foraldrar. I RAA:s bildarkiv finns flertalet portratt i Ny kyrka avbildade, med 
anteckningen "Foto 1914 H.Kjellin", daribland portratten av Hjalmar och hans 
foraldrar. Hjalmar avbildas har i helfigur staende i inomhusmiljo, stodjande sig 
pa en kapp. Veterligen har detta portratt inte ansetts passa in i miljon, utan tagits 
fran kyrkan. I bouppteckningen efter Hjalmar Lagerlof namns 26 st taflor, 

storre och mindre. Hit horde sakert ocksa, utover de tre namnda,det portratt av 
Hjalmar, som nu hanger i Lagerlofsrummet i Skiveds hembygdsgard. 

De narmast arvsberattigade efter Hjalmar var hans kusiner froken Maria Sophia 
Eugenia Lagerhjelm och ankefru majorskan Sophie Wendela Murray, fodd 
Lagerhjelm, bada bosatta i Stockholm. Det tycks vara dessa bada systrar, som 
kommit att overlamna portratten till Josse Ny kyrka, dar portratten av deras 
morforaldrar prostparet Erland Lagerlof och Agneta Troili redan hangde. 

Ar 1906 skankte Hjalmar Lagerlof 20.000:- till Ny forsamling for inkop av en 
fattiggard for socknen. F orsamligen inkopte fastigheten Sten 1 : 8 for detta 
andamal . Om fattiggarden komme att forsaljas skulle en fond bildas, vars arliga 
ranta :finge anvandas till valgorande andamal inom forsamlingen. Ny forsamling 
stod som lagfaren agare till fastigheten. 

Enligt 1862 ars kommunallag ansvarade dock den borgerliga kommunen for 
fattigvarden, vilket tycks ha komplicerat bilden. Ny kommun uppgick 1951 i 
Alga kommun, som i sin tur 1971 uppgick i Arvika kommun. Vid avstyckningar 
1981 saval som vid fastighetsreglering 1986 har lantmateriet i sin handlaggning 
ansett Arvika kommun sasom agare till fastigheten. Gavobrev saknades. 

Ny forsamlings kyrkofullmaktige beslot 1987, att hos Arvika Tingsratt hora efter 
vilken bedomning, som legat till grund vid bestammandet av aganderatten till 
fastigheten Sten 1:8. For att utreda Ny forsamlings mojligheter att agera i 
arendet uppmanades forsamlingen att kontakta ett juridiskt ombud. Ny 
forsamling valde att inte bestrida Arvika kommuns aganderatt till 
fastigheten. 

Foretradare for Ny forsamling genom ordforanden i Arvika Vastra Pastorats 
K yrkorad aktualiserade fragan, om vem som ar rattmatig agare till fastigheten. 
Arvika Kommunstyrelses arbetsutskott tog 1993-02-22 stallning till Arvika 
kommuns forman. 

12Kjellin Per: Slaktanteckningar, Solleftea 1949, sid 55-58. 
Grill Erik m fl: Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm 1977- 1979. 

13Edestam Anders: Karlstads herdaminnen ... band 3, sid 305. 
Foljande tva kallor har Birgitta Lagerlof- Genetay uttytt och stallt till forfogande: 
GLA, Fryksdals ovre tingslags haradsratt- Inneliggande handlingar 1658- 1719 
FI: 1. 
GLA, Arvika landsforsamling: Rakenskaper for kyrka Volym LI: 1 pag 40 (-41) 
rorande Daniel Lagerlofs tilltrade till pastoratet i maj 1682. 
Karlberg Gustaf: Skrifter enligt kallfortecknigen beror personer och gardar 
namnda i denna uppsats. 
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Lundquist J.A. och Karlberg Gustaf: En bok om Arvika. Arvika 1933 . Aterger 
tva av Karlbergs skrifter och visar bilder av Lagerlofar fran Norserud sid 88 . 

14RAA, Antikvarisk-topografiska arkivet: Arvika Landsforsamling, tcyr'kan: 
inventarieforteckning fran den 4 oktober 1830. 

15Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen, band 3 sid 306. 
NWT 1970 den 14, 17 och 19 februari .Almquist Harry: Prastgardshistoria i Alga. 
Karlberg Gustaf: Alga socken i Varmland ... , Upsala 1906, sid 209: Mariana 
Kentzel bodde dock enligt Karlberg pa ovre Alga vid mitten av 1700- talet. 

16Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen ... , band 3 sid 307. 
GLA saknar bouppteckning efter bade prosten Anders Lagerlof och hans far 
prosten Daniel Lagerlof, 1651- 1718. I 1734 a.rs lag infordes skyldighet for 
arvingarna att foranstalta om bouppteckning och att inlamna denna till ratten. 
[Martensson Sture: Varmlandsarkivalier i Goteborgs landsarkiv, Karlstad 1956 
sid 10.] 

17Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen ... ,band 3 sid 308. 
GLA, Jesse Haradsratt: Volym F II: 1 Bouppteckning efter Christina Engel 
Hofsten, 1715- 1761. Uppgift om portratten saknas. Fast egendom i Arvika, 
Gunnarskogs, Ny, Elga och Glava socknar redovisas. 

18Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen ... , band 3 sid 308. 
19GLA: Jesse haradsratt: Volym F 11:8 Bouppteckning efter Daniel Johan 

Lagerlof 
2°Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen .. . , band 3 sid 308 

Wrangel E .: Tegnerska slaktminnen, Stockholm 1913, framst sid 13 -17. 
21Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen .. . , band 3 sid 309. 

Carlstads Tidning nr 9 1828 1/ 3, Ny socken By pastorat av P .A. Lindberg 
Carlstads Tidning nr 27 1828 5/7 Minnes-ord anonymt utgiven men skriven av 
E.G. Geijer. 
Nicander C. A : Till fots genom Jesse harad. Minnen afvandringen i 
Skandinavien den 17 juni- 3 october Ar 1824. ( Samfundet brebro stads- och 
lansbiblioteks vanner, Meddelande n:o XV, brebro 1947, sid 46. 
GLA: Jesse haradsratt : Volym F II: 43, 1828: 209. Bouppteckning efter Erland 
Lagerlof,1756-1827. 
GLA,Arvika landsforsamling; Volym KI: 2, 1800- 1817 och Volym KI: 3, 1818-
1836. Sockenstammoprotokoll som ger en inblick i prosten Erlands arbete. 

22Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen ... , band 3, sid 311 . 
Lilljebjorn Henrik: Minnen fran forra halften av 1800-talet, Stockholm 1912, s.53 
Annan litteratur som beror Lagerlofarna pa Agneteberg: 

Lilljebjorn Anna-Lisa: Erinringar om Erik Gustaf Geijer ur Tva slaktled beratta 
utgiven genom W. Gordon Stiernstedt, Stockholm 1948. 
Schuck Henrik: Geijers ungdomsbrev. Andra tillokade upplagan. Stockholm 
1920. 

Karlberg Gustaf: Minne af fd. kyrkoherdarne i Arvika Daniel Lagerlof, Erik 
Carlgrund, Andreas Lagerlof, Daniel Johan Lagerlof och Erland Lagerlof Arvika 
1908. Karlberg anger har ( sid 11) att Agneta bodde pa Agneteberg fran april 
manad 1808, citerande 1821 a.rs dodbok, dar prosten Erland Lagerlof antecknat 
uppgiften. Over portalen pa fastigheten, som nu 1997 ar nyrenoverad, star dock 
med romerska siffior artalet 1803. 
Mattsson Christina och Norlen Hakan: Visan vi inte minns, Stockholm 1980. 

23 Stiernstedt Gordon: Ur Erik Gustaf Geijers liv, Del I, Malmo 1963, sid 82. 
24Wermliindska Siillskapet i Stockholm 150 ar, Karlstad 1966, sid 6. 
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25RA: Forteckning over Landshovdingens i Varmlands Ian skrivelser till Kung!. 
Maj :t 1779-1840. 

26Kjellin Per: Slaktanteckningar, Solleftea 1949, sid 71, 
27Kjellin Per: Slaktanteckningar, Solleftea 1949, sid 71. 
28Grill E.: Svenskt biografiskt lexikon. 
29Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen ... ,band 4, sid 162. 

Geijer Lennart: Slakten Geijer.. .. , Stockholm 1953, sid 48-49. 
Fernow Erik: Beskrifuing ofwer Warmeland, 1773-1779. Ny utgava med 
kommentarer av Arvid Emvik, NWT Karlstad 1977. Del I sid 175. 
Wrangel E., Tegners karlekssaga, Stockholm 1916, sid 14: 11 

.... Denis Chenon, 
den fran Frankrike inflyttade hugenotten, som raknas till de fomamste banbrytare 
for bergsbruket i Varmland och som af Karl IX och Gustaf Adolfuppmuntrats
om denne Denis Chenon ell er Paschilius, sasom han har kallade sig, berattas bl. a 
att han af motighetema under sitt styfva foregangsarbete kunde bringas att 
utbrista pa sin brutna svenska: ' Hammaren ar den fan och masugnen det 
helvete!' 11 

30Geijer Lennart: Slakten Geijer... Stockholm 1953, sid 48-49. 
31Anrep Gabriel: Svenska Slagtboken, Andra bandet, Stockholm 1872, slakten 

Lagerlof sid 354-375. 
32Carl Lagerlofs namnskyltar pa portratten i Arvika vastra forsamlings 

sockenstuga. 
KB,LSA: Lagerlof Carl: Fotografialbum, Slakten Lagerlof. Skap 1 :K. 

33Nordiska Museet, Eldvik Berit, m fl: Datering av drakter och peruker pa vissa av 
portratten. Muntlig uppgift 1996. 

34En portrattjamforelse mellan Mariana och fadem Anders Kentzel har inte gatt att 
gora. 
Kentzel var bergmastare och borgmastare i Filipstad. Hans portratt finns inte 
redovisat av Strombom. Svara eldsvador i Filipstad under 1600- och 1700-talet 
kan latt ha forstort det portratt av Anders Kentzel som sannolikt har funnits. 
Anders Lagerlofs halvbror biskopen Nils Lagerlof finns avportratterad bade i 
Lunds universitetsbibliotek och i Karlstads domkapitel. Portrattet av deras far 
Daniel Lagerlof anser Nordiska Museet vara mfilat mellan 1685 och 1705, ( m h 
t harmodet), kanske medan hustrun Magdalena annu levde. Det tycks 
ju ha varit bruk, att prostinnan avmalades samtidigt med prosten. Kanske finns 
nagonstans ett portratt aven av henne. I sa fall vore en portrattjamforelse av 
intresse. 
Strombom Sixten: Index over svenska portratt 1500- 1850 i Svenska 
portrattarkivets samlingar: A-K Band I. Stockholm 1935; L-O Band II 
Stockholm 1939. 
Kallstenius Gottfrid: Filipstad 1611- 1911 . Utg. 1911. 

35 Anrep Gabriel: Svenska Slagtboken, Andra bandet, Stockholm 1872, Slakten 
Lagerlof sid 354-375 . 
Villka kallor hade da Anrep? Anrep anger bl. a. 11 Slagtregister, inskickat af 
Rektoren Chr. Lagerlof. - Muntliga och skriftliga uppgifter af atskilliga 
Slagtmedlemmar. - Fr. Fryxell, Warmelands Slagtebok. 11 

( KB Mill 361). 

Fridrik Fryxell, 1724- 1805, redovisar 
en slakttavla som borjar med Magnus Schivedius och via slaktled 1, Daniel 
Lagerlof, avslutas med slaktled 4. Tavlan ger ingen upplysning om portratten. 
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De vuxna manliga slaktmedlemmama vid denna tid utover Christian, 1827-
1907, i Kristinehamn var brodema Magnus, 1819- 1885, i samma stad och Carl 
Johan, 1817- 1885, pa Mem i Ostergotland. Pa Sater bodde Hjalmar, 1823- 1910 
och hans far Anders Henrik, 1789- 1875. Pa Marbacka bodde Erik Gustaf, 
1819- 1885, och pa Norserud AdolfHenrik Johan, 1851- 1895. Det maste vara 
nagra av dessa , alla tillhorande slaktled fem, med undantag av Anders 
Henrik, slaktled fyra, deras systrar och kusiner som varit uppgiftslamnare till 
Anrep. Bland dessa kallor bor Anders Henrik och hans syster Johanna Elisabeth, 
1804-1895, gift med assessor Pehr Lagerhjelm pa Bofors vara de sakraste. De 
kande portratten fran sitt bamdomshem. Men denna sakkunskap har tydligen 
inte utnyttjats. 

36GLA, fosse Haradsratt: Volym F II. 43, 1828: 209. Bouppteckning efter Briand 
Lagerlof, 1756- 1827. 

37Nicander C. A. : Till fots genom fosse Ha.rad. Minnen afvandringen i 
Skandinavien den 17 juni -3 october 1824 ( Samfundet brebro stads
lansbiblioteks vanner, Medelande n:r 'XV, 1947). 

38GLA, fosse haradsratt, Volym F II:8 Bouppteckning efter Daniel Johan 
Lagerlof, 173 7- 1784. 

39Nordisk Familjebok, nytryck av tredje upplagan redigerad 1923-1937. 
4°RAA, Antikvarisk-topografiska arkivet: ansokan om rivningslov for den gamla 

stavkyrkan, daterad den 3 december 1887 och ytterligare ett brev daterat den 27 
november 1888 i samma arende. Rivningslovet var annu inte klart. En latt 
irriterad komminister Fogelgren ville, att nagon skulle undersoka de invandiga 
malningama for att fa ett avgorande i arendet. Byggnadsentreprenoren for den 
nya kyrkan raknade med att anvanda en del friskt virke fran den gamla 
stavkyrkan i nybygget. Att kyrkan var gammal och bracklig kan man lasa i ett 
sockenstammoprotokoll fran den 30 november 1806. Man beslot att inte brand
forsakra kyrkan dels av ovannamnda ska.I, dels lag kyrkan skild fran eldhus. 
Protokollet ar undertecknat av prosten Briand Lagerlof och aven av brodem 
jagmastaren Anders Lagerlof pa Norserud. 
[ GLA, Arvika landsforsamling: Volym KI:2 1800-1817. Sockenstammo
protokoll och handlingar] . 

41Kjellin Per: Slaktanteckningar.Solleftea 1949. slakten Lagerlof sid 53- 89. 
42Kjellin Per: Slakttavla tillagnad Selma Lagerlof "A 70-arsdagen Vordsamt Per 

Kjellin" . 
43Folkrorelsemas arkiv for Varmland, Helge Kjellins arkiv volym nr 10: En 

anteckning visar: Malningar i Risse Ny k:a, Portriitt av 
Lagerlofare Fotogr av Larsen & Odva/1, Arvika; Platama salda till Kamrer Lager/of Fenix 

Sthlm . Datering saknas. 
44Edestam Anders: Karlstads stifts herdaminnen .... Karlberg Gustaf, band 3 sid 

326- 327. 
45Karlberg Gustaf Fran fosse Ny. Strodda anteckningar om socknen och 

manniskoma. Arvika 1914, sid 12-13 . 
46Geijer Lennart: Slakten Geijer .. . Stockholm 1953 sid 48-49. 
47Edestam Anders: Karlstads stills herdaminnen .. . prostparen Lagerlof, band 3, sid 

305-311. 
Kjellin Per: Slaktanteckningar, Soleftea 1949. Slakten Lagerlof sid 53- 89. 
Wrangel Ewert: Tegnerska slaktminnen, Stockholm 1913, sid. 16, visar bild av 
Brita Sejdelia. 

48Noteringar fastade pa portratten i Josse Ny kyrka, numera pa tavlomas baksidor. 
49KB,LSA, Afzelius Nils: Ett brev daterat 11/ 12 1958 till Nils P . Lagerlof 
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angaende vem av Daniel Lagerlofs bada hustrur, som ar avportratterad i Josse Ny 
~ka, Skap 3, kartong 2, nr 9. 
5 KB, LSA, Lagerlof Carl: Fotografialbum: Slakten Lagerlof. Skap 1 :K. 
51Carl Lagerlofs namnskyltar pa portratten i Arvika vastra forsamlings 

sockenstuga. 
52Selma Lagerlofs namnskyltar pa portratten pa Marbacka. 
53Geijer Lennart: Slakten Geijer .. . Stockholm 1953 . sid 48- 49. 
54Karlberg Gustaf: Fran Josse-Ny. Strodda anteckningar om socknen och 

manniskorna. Arvika 1914, sid 12-13 . 
55Strombom Sixten: Index over Svenska portratt 1500- 1850 i Svenska 

portrattarkivets samlingar, Band I Stockholm 1935, Band II Stockholm 1939. 
56Statens konstmuseer, Nationalmusei arkiv, enquete- svar fran 1906- 1908, 5 
volymer. 
57RAA,Antikvarisk-topografiska arkivet, Ny kyrka, Varmland. 
58Folkrorelsernas arkiv for Varmland, Helge Kjellins arkiv volym nr. 10. 
59Geijer Lennart: Slakten Geijer, Stockholm 1953, sid 48-49. 
60Johnson Lasse: De gamla slaktportratten pa Marbacka. Marbacka och Ovralid 

del II sid 265 . 
61Wrangel Ewert: Tegnerska slaktminnen, Stockholm 1913, sid 34. 
62KB, LSA, LagerlofKarl: Minnen, Forsta delen, stencil, sid 72. 

NWT den 22 december 1954. Varmlands herrgardar- Norserud i fosse Ny, sign. 
L. B. 

63RAA, Antikvarisk- topografiska arkivet, Ny kyrka, Varmland: 
Inventarieforteckning for kyrkan fran den 5 oktober 1830. 

64RA, Forteckning over Landshovdingens i Varmlands Ian, Skrivelser till Kung!. 
MAJ:T 1779- 1840. 

65Karlberg Gustaf Fran Josse Ny. Strodda anteckningar om socknen och 
manniskorna. Arvika 1914, sid 12-13 . 

66KB, L 1: 1: Johnson Lasse: 24 brev till Selma Lagerlof fran aren 1931 till 1934. 
67RAA, Antikvarisk-topografiska arkivet: Ny kyrka, Josse harad, Varmland: H. 

Kjellins foto av portrattet fran 1914. 
KB, LSA, Lagerlof Carl: F otografialbum, Slakten Lagerlof, Skap 1 :K . 
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Brevvaxlingen mellan Selma Lagerlof och konstnaren Lasse John
son under aren 1931 till 1934 angaende kopiering av atta av 
de Lagerlofska slaktportratt, som hanger i Josse Ny kyrka. 

Stockholm d. 21/ 11 1931 

Fil Doktor Selma Lagerlof, Marbacka. 
Jag ber om ursakt att jag ej forr svarat pa 

det meddelande jag fick angaende portratten. Desamma anlande hit for nagot over 
fjorton dar sen, och jag blev bade glad och ledsen over dem vid ett narmare skar
skadande. Glad darfor att det ar ett par utsokta portratt, som ha stort konstnarligt 
varde och som det skall bli roligt att kopiera - och ledsen over det skick vari de 
befunno sig. 
Det var Daniel Magni Lagerlof och hans hustru, som jag fick mig tillsant - och bast 
bevarat var mannens portratt. Det var i alla fall sa dammigt och smutsigt, att jag 
kunde knappt se nagra farger och duken var mycket buktig och ilia spand. Jag lam
nade den darfor till en god van, som ar konservator, och han skulle for en summa 
av 40:- kr. stalla den i fullgott skick. Varre var det med hustruns portratt. Dar ar 
duken sonder: ha.rs och tvars och vardslost lagad med lappar drankta i lim, vilket ar 
det varsta man kan laga en gammal duk med da lim ar oerhort kansligt for fukt. 
Hela malningen ar tillspillogiven om inte den snarast overfores pa en ny duk - och 
det ar ingen ide att kosta pa tvattning och fernissning sa som tavlan nu ser ut. -
Mannens portratt lat jag gora i ordning pa egen risk - men hustruns skulle ga pa 
100:- kr och det har jag inte rad att iklada mig. 
Jag skrev darfor till pastor Sarnstedt och framholl att nagot maste goras - sa 
mycket mer som portratten aven som konstverk aro vardefulla. Till svar erholl jag 
det brev som jag nu medsander. * 
Till att borja med kopierar jag nu mansportrattet, somjag fick i vackert skick har
omdagen. Jag haller nu pa att preparera duk till kopian, ty jag har upptackt att 
portratten aro malade pa en rod grund, som ger en sarskild ton at det tunna farg
lagret. 
Nar Dr. Lagerlofkommer hit till Stockholm fa vi vidare resonera om vad som kan 
goras for att jag skall kunna giva en fullgod kopia aven av damportrattet. 
Med utmarkt hogaktning Lasse Johnson 

Marbacka, Sunne den 14 jan. 1932. 

Herr Lasse Johnson! 
Sedan jag rakade Er fore jul har det hant mig nagot mycket 

trakigt, i det att jag som sa mangen annan har forlorat en betydlig summa pengar 
pa borgen. Detta gor nu att jag maste vara mycket forsiktig med mina utgifter for 
nagon tid framat, och ledsamt nog maste jag be Er att for narvarande endast gora 
fardigt det prosteparet, som Ni redan har fatt upp till Stockholm. 
Jag hoppas att kunna fortsatta bestallningen nasta ar, men det ar bast att uppskjuta 
till <less. 
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Utom arvodet for prostinnan Lagerlofhar jag att erlagga den nodiga summan for 
bada portrattens restaurering, och detta f'ar vara nog for i ar. Ramar maste det ju 
ocksa vara, och valet av dessa f'ar jag val anfortro at Er smak. De bora ju se litet 
morka och gammaldags ut. 
Nu f'ar jag sluta, i det jag ber Er inte bli ledsen pa mig for att jag kommer med detta 
uppskov. Ing en kan vara mer ledsen over <let an jag. 
Med utmarkt hogaktning Selma Lagerlof 

Stockholm den 20/ 1 1931 ( Ratt artal bor dock vara 1932.) 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka. 
Det har gatt nagra dagar innan jag kunnat samla mig till ett svar pa 

Doktor Lagerlofs forkrossande brev av den 14 dennes. For mig betydde brevet att 
jag skulle forlora storsta delen av <let kapital pa vars grund jag byggt upp mitt in
nevarande arbetsar. Jag vill beratta hur allt ter sig for mig: 
F orra aret lag jag sjuk en langre tid och kunde inte arbeta. Dessutom uteblev en 
summa pengar, som jag absolut raknat med. Detta gjorde att jag maste satta mig i 
svar skuld, ty jag har inget annat kapital an mina handers arbete. Sa kom sommaren 
med de svara tiderna och omojlighet att salja nagra tavlor. Det hela ser mycket 
morkt ut for mig och det syntes som om jag maste lamna min atelje bar, som betytt 
sa mycket for mitt arbete och min utveckling. Nar det sag som mest omojligt ut 
kom professor Kjellins meddelande om kopiorna och det stallde mig pa fotter igen, 
ty med den bestallningen som grund, skulle jag kunna klara ett ars ostort arbete. 
De utstallningar som jag planerat i Malmo och Norrkoping slopade jag da de skulle 
ta for mycken tid fran mitt arbete med kopiorna. Jag var ocksa optimistisk nog att 
lana pengar pa nytt sa att jag skulle kunna fortsatta mitt arbete. Mina fordringsa
gare voro lugna , ty de visste att jag fatt en betydande bestallnig. Sa drojde det in
nan portratten kommo och konserveringen tog tid sa att jag fick inte borja sa tidigt 
somjag tankt mig. Av de portratt som doktor Lagerlof sag under arbete har, ar det 
hara ett som jag far fullt betalt for da <let av doktor Casserman ar delvis som betal
ning for varden under min sjukdom. Darfor kom det forskott jag fick av Doktor 
Lagerlof som en raddning till jul och for vilket jag ar mycket tacksam. 
Jag har nu fatt meddelande fran Hansens Farghandel, att min kredit ar stangd tills 
rakningen ar betald - och till kvartalshyran for min atelje har jag blott kunnat lamna 
150:- kr. Men jag har inte varit orolig da jag visste att jag hade en saker inkomst 
och lite till. 
Darfor blev jag alldeles fortvivlad da jag fick Doktor Lagerlofs brev - Jag vet hur 
man kan bli stalld da man forlorar pengar - men jag ber nu vordnadsfullt att fa fort
satta med ytterligare tva kopior i var. Min arbetsplan har varit att gora 4 kopior i 
vinter och 4 st. nasta host och vinter. Som restaureringen blev en extra kostnad, 
och givetsvis betydde mycket for resultatet av mitt arbete, ar jag villig att betala 
halften av kostnaderna, om jag f'ar gora tva kopior till i var. Dessutom skall jag 
lamna de 1 0 % som alltid kommer mig till del da ramar bestalles genom mig. 
Jag har hyrt Konstnarshusets lokal for en stor utstallning i februari nasta ar, och 
som den utstallningen betyder mycket for min framtid ar jag orolig och fortvivlad 
infor utsikten att fa denna arbetsvinter sondersplittrad av svarigheter. Den hjalp 
Doktor Lagerlof ger mig om jag far fortsatta kopiorna betyder sa mycket for mig 
och mitt arbete att min tacksamhet ar granslos. -
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Forlat att brevet blivit litet langt och trottande, men jag har velat beratta hur jag 
har <let. Vore inte min situation sa svar skulle jag inte komma med min anhallan, 
men nu ser jag ingen annan utvag och staller mitt hopp till Doktor Lagerlofs for
staelse och godhet. 
Med utmarkt hogaktning och vordnad Lasse Johnson 

Marbacka, Sunne den 22/ 1 32. 

Ja, nar <let ar sa ilia stallt, sa far jag val forsoka att skrapa ihop pengar, 
var jag nu skall taga dem ifran. 
Vi skola alltsa traffa overenskommelse, sasom Ni foreslog i Ert brev. 
Med vanlig halsning Selma Lagerlof 

Stockholm den 25/1 1932 

Doktor Selma Lagerlof Marbacka. 
Mottag mitt varmaste och djupt kanda tack for vanligheten att 

la.ta mig fortsatta arbetet enligt mitt forslag. Det var verkligen en mycket svar si
tuation for mig, som gjorde mig mycket nervos, och som jag nu blir hjapt att klara. 
Jag harden forsta kopian nastan klar. Den skall nu torka en langre tid for att sen fa 
sin sista retousch. Det har lyckats battre an jag vagade hoppas. En kamrat, som var 
har i <lag, uttryckte sitt stora gillande, och <let glader mig att arbetet blir bra. -
Prostinnan har jag annu ej fatt borja med, ty den maste --- konservatom arbeta 
(med) under kontroll av Riksantikvarien och <let tar tid. Hoppas dock fa den de 
narmaste dagama. 
Jag sander mina tacksamma och vordsamma halsningar. 
Hogaktningsfullt Lasse Johnson 

Stockholm d. 14/ 3 193 2 

Doktor Selma Lagerlof Marbacka. 
Jag har nu kopian av prostinnan Lagerlof under arbete och hoppas att 

allt gar som jag tankt, ha den klar i borjan av april. Det drojde sa lange innan den 
blev fardig hos konservatom, ty den var mycket svar att fa iordning. Jag fick port
rattet for en manad sen, men blev fordrojd genom influensan, som aven angrep mig 
pa sina harjningar har i Stockholm. 
Att jag nu skriver ar med anledning av ramama. Det finns tva stilar pa 1600- tals
ramama, dels i morkt tra, ganska breda och med rafilor och rander i listen - och 
dels i guld med en djup och kraftig list med ornament som dekor. Jag undrar vilket 
doktor Lagerlof anser skulle passa bast i den miljo dar portratten skola hangas? Vi
dare ar ju prisskillnaden ganska stor beroende pa utforandet, och jag skulle vilja ha 
ett direktiv angaende priset, och skaffa det allra basta, som kan fas for den summa 
som doktor Lagerlof anser sig vilja betala. 
Prosten Lagerlofs kopia ar fa.rdig och skall nu blott fa sin sista lasur innan den for
nissas. Prostinnans portratt ar en mycket vacker sak och ar nog annu battre an 
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prostens - Den slutgiltiga fernissningen av kopioma kan jag inte gora forran om ett 
~, och det skall jag komma till Marbacka och gora, ty det ar ingen vidlyftig histo-
na-
Med utmarkt hogaktning Lasse Johnson 

Pa brevet ar antecknat: Du ser, att mannen fragar om ramar, somjag inte sett och 
inte namner nagot pris, sa att jag kan rakt inte svara. Ville du fraga honom , sa att 
jag f'ar veta priset eller be honom komma med nagot prov upp till dig. Du ser nog 
vad som passar bast. Traramar kanske inte passar i de har rummen. Det bor val 
vara guld. annars brukar visst gamla prastportratt vara i svarta ramar. 

Marbacka 18.3 . 1932. 
Tack for brev med forfragan om ramama. Jag skrev genast 

till Froken Olander och bad henne tillsammans med Er utse ramar samt underratta 
mig om priset, men i gar fick jag veta, att hon ar sangliggande sjuk och kanske inte 
f'ar ga ut pa lange. 
Da jag nu inte alls vet hurudana sadana ramar bora vara, sa ar det ju bast, att Ni 
sander mig prisuppgift bade pa en i trafarg och en i guld. Jag tror att en i guld 
skulle passa bast i mina ljusa rum, men som Ni vet maste jag vara sa sparsam som 
mojligt detta ar. 
Det var roligt hora, att prostinnan lyckats bra. Det skall bli mycket roligt att fa se 
dem fardiga. Med utmarkt hogaktning Selma Lagerlof 

Kvitto: Av Doktor Selma Lagerlofhar jag emottagit kronor fyra hundra ( 400:-) 
utgorande likvid for en kopia, vilket harmed tacksamt erkannes. 
Stockholm den 18/ 4 1932 Lasse Johnson 

Marbacka, Sunne den 22 april1932. 

Herr Lasse Johnson! 
Jag har legat sjuk nagra dagar, och darfor har detta brev 

blivit forsenat, men jag hoppas, att det dock kommer i tid. 
Det skulle namligen vara bra trevligt ,om "prosten och prostinan II finge var sin 
namnplat ( av tra forstas) fastsatt nere pa ramen , hallna i samma farg som ramen 
och med svarta bokstaver. Namn och artal bifogas. 
Nu ar det en annan sak. Professor och fru Kjellin voro har for nagra veckor sedan, 
och da talade vi naturligtvis om Lagerlofs-portratten, varvid jag namnde, att de 
gamla portratten maste restaureras, innan Ni ma.lade dem. 
Jag :fragade fru Kjellin ** om inte hon kunde verkstalla denna restaurering (hon 
har sarskilt studerat konsten i Kopenhamn), och det trodde hon att hon kunde. 
Men nagot vidare blev inte avgjort, innan jag fick fraga Er. 
Om Ni ar nojd med den konservator Ni har, sahara sag ifran, ochjag ger fru Kjel
lin aterbud. Men om Ni tror att hon kan gora saken lika bra, sa kunde ju pengama 
fa stanna i Varmland 
Nu skall det bli mycket roligt att fa se forfadema i fomyad gestalt. Jag glader mig 
mycket at <let.Med vanlig halsning Selma Lagerlof 
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Stockholm den 24/ 4 32 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Har tacksamt emottagit brevet, och skall i morgon ordna med 

namnplatarna. Det var i sista minuten men gar nog bra att ordna. 
Betraffande restaureringen sa gar det inte, att ordna med de tva portratt jag nu 
skall ta itu med, ty de aro redan har och lamnade till konservatom. Och jag anser 
knappast att man behaver gora nagot annat at dem an att ia dem tvattade och fer
nissade. Visst ar prostinnans portratt mycket forstort, men det ar inte sa betydande 
som konstverk. Jag fick portratten i lordags och lamnade dem medsamma till kon
servatom, men har ej hunnit ia samtala med honom hur han anser bast. 
Jag ar mycket nojd med den restaurering som ar gjord av de foregaende portratten, 
men det ar ju mycket mojligt att fru Kjellin gor det lika bra. 
De tva portratt jag fick nu var inte de narmast foljande i fraga om alder. Jag bad att 
ia dem, men den gode prasten har tydligen fattat mig fel och tagit dem i foljd som 
de hangde i kyrkan. Det ar Erland Lagerlof 1756- 1827 och hans prostinna, som 
jag iatt mig tillsanda. Prostens portratt ar bra med ett karaktaristiskt och uttrycks
fullt ansikte och vackert ma.lat, men prostinnan ser ganska faslig ut, tillika som hon 
ar mycket forstord genom sprickor och bucklor. 
Jag forstar inte varfor prostinnan blivit sa illa tilltygad! Jag tror ocksa att hon har 
blivit ganska mycket pa.ma.lad, och jag hoppas att med konservatoms hjalp jag skall 
kunna ia kopian sa lika det ursprungliga orginalet som mojigt. 
Med mina vordsamma halsningar Hogaktningsfullt Lasse Johnson 

Stockholm den 15/ 5 32 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Jag hoppas att kopioma som sandes i fredags har 

kommit Doktor Lagerlof tillhanda i oskadat ski ck. Det har drojt lange det hela, 
men de bada portratten voro mycket svara att kopiera, och jag ville na basta resul
tat, och jag tycker nog att jag har lyckats. Inramningen blev ocksa mycket bra, sa 
att hoppas det hela blir till prydnad for det vackra Marbacka Nu ar det nog en del 
matta flackar i tavloma men det beror pa att de inte ar slutfernissade vilket jag inte 
kan gora forran nasta var. Jag skall dock i sommar komma ner till Marbacka och 
fernissa dem med en retoucherfernissa sa blir de battre ifall att nagot stalle skulle 
vara alltfor matt och insjunket. 
I hopp om att mitt arbete ar till gladje och belatenhet sander jag mina vordsamma 
halsningar. 
Med utmarkt hogaktning Lasse Johnson 
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Marbacka, Sunne 17. 5. 1932. 

Herr Lasse Johnson. 
Tack for kopioma. De kom i gar och som Fjaestads 

tavla ar inne i Karlstad pa utstallning, pryder de nu dess plats i salongen och fyller 
tomrummet pa ett tilltalande satt. 
Jag ar verkligen mycket glad at arbetet och kan forsta, bade att Ni gjort Er mycken 
moda och att Ni lyckats val. Nar jag planlade kopieringen, tankte jag ju narmast pa · 
att gora den av pietetsskal, men sa som den nu utfallit, blir den ju ocksa till pryd
nad och gladje. 
Jag sander ater emballaget, det kan ju behovas vid nasta sandning. 
Och sa f'ar jag bedja Er att samla ihop alla rakningar, somjag har att betala och 
sanda mig dem. 
Er tacksamma Selma Lagerlof 

Stockholm d. 14/ 6 1932 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Det gladde mig mycket att mitt arbete blev till gladje, ty 

jag har sokt gora mitt basta. Hade hoppats kunna sanda de bada andra kopioma 
nu, men kan tyvarr blott sanda prostens portratt, som ar i det narmaste klart, och 
ber att :fa vanta med prostinnan till hosten. Varen har varit mycket pressande och 
svar for mig och mina nerver togo slut for nagon tid sen, sa att jag maste ligga och 
vila mig pa landet en tid och vistades i Stockholms skargard. Jag ar ej bra annu och 
doktom vill att jag skall ge mig av till landet i absolut ro hemma i Varmland. Har ej 
kunnnat ge mig av forran jag fick atminstone en kopia fii.rdig och har nu trots sva
righeten lyckats med det. Jag ar mycket ledsen, att jag inte har orkat med bagge, da 
det var jag som bad att :fa fortsatta, men jag visste inte da att sjukdom skulle 
komma hindrande i vagen. Det ar dock inte forsta gangen nervema staller till tras
sel for mig ty de aro ganska besvarliga. Och med de svarigheter vi konstnarer ha 
nu, ar det sarskilt pafrestande. 
Jag ber att :fa veta om doktor Lagerlof ger mig rattighet att taga ut ram till kopian i 
samma prislage som de forra. Ramen maste nog ha en annan typ, ty detta ar ett 
1800-talsportratt och mera robust mfilat an de fina 1600-talsportratten. Vidare be
hovs text till namnskylt. Betraffande prostinnans portratt funderar jag pa att till 
hosten :fa <let en smula restaurerat, ty jag tror att ansiktet vanstallts av dfilig pa
battring och overmfilning. 
Som doktor Lagerlof tidigare haft fortroendet och godheten att lamna mig mitt ho
norar utan att ha :fatt arbetet i ago, vagar jag nu komma med forfragan om det ar 
mojligt aven nu. Jag har tankt mig kunna resa den 20 dennes, men jag kan faktiskt 
inte ge mig av om jag ej f'ar pengar. Situationen ar inte vidare rolig, och ville dok
tor Lagerlof sanda mig beloppet for den fardiga kopian, bleve jag sa glad och tack
sam. Det pinar mig att komma med en sadan har anhallan igen, men noden har 
ingen lag heter det ju. 
Med vordsamma halsningar Hogaktningsfullt Lasse Johnson 
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Karlstad den 22/ 6 193 2 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Samtidigt som jag tackar for pengarna jag erhallit, oversander 

jag harmed kvitto. 
Jag ar nu i Karlstad och kom hit i <lag. Har ordnat med ram till portrattet, som val 
kommer om 1 1/2 vecka eller sa. Kunde ej retoucherfernissa portrattet, ty <let var 
inte sa torrt att jag vagade, men om jag f'ar ett meddelande till mitt hem i Sunne, 
skall jag komma ner till Marbacka och verkstalla fernissningen sa fort portrattet 
kommit. 
Jag ber att fa tillonska en angenam midsommar och sander mina vordsamma hals
rungar. 
Med utmarkt hogaktning Lasse Johnson 

Sunne den 26/ 9 1932 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Jag har varit har hos mina foraldrar ett par dagar och tankte, 

att jag skulle hinna med ett personligt besok, men jag har tecknat min gamla mor
mor, . som ligger sjuk f.n. och fatt ett par intressanta studier, och arbetet har tagit 
all min tid----------
Jag reser nu till Stockholm och skall omedelbart ta itu med kopian. F orlat att jag 

glomt <let anda tills nu, men mottag mitt hjartliga tack for senast! 
Med de vordsammaste halsningar Hogaktningsfullt Lasse Johnson 

Sunne den 26/ 12 193 2 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Det var min mening att jag skulle ha kopian fardig till jul, men 

<let oformodade och underbara hande att jag fl.ck mer arbete under hosten an jag 
beraknade. Och <let var sadana arbeten att de maste vara fardiga till bestamd tid, 
om jag skulle fa gora dem. Jag har darfor mast skjuta pa arbetet med kopian och 
aven en del av mina egna arbeten tyvarr. Den 4 febr. oppnar jag en stor utstallning i 
Konstnarshuset, Stockholm, och jag maste arbeta intensivt for att fa klart med en 
del saker till <less. Utstallningen kommer att betyda mycket for mig ochjag hoppas 
att den, trots daliga titler och att utstallningar alltid ar ett lotteri, kommer att ga 
bra. Jag har varit hemma ett par dar for att onska mor och far god jul, men reser i 
morgon ater till Stockholm for att fullborda min utstallning. Sa fort jag pa nagot 
vis kan, skall jag ha kopian klar och ber om overseende med drojsmalet. ------------

Sa vill jag frambara min vordsamma onskan om en god fortsattning av julen och ett 
i allo lyckosamt nytt ar! 
Med utmarkt hogaktning Lasse Johnson 
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Stockholm den 20/1 1933 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Jag ville blott meddela att jag inte kan fullborda kopian forran 

originalet blir restaurerat. 
Trodde att det skulle ga, men jag har ej lyckats, och da jag lamnade tavlan till kon
servatom befanns det att under allt sot och all smuts var fargen riktigt skimrande 
och vacker. Jag forstar nu varfor det var omojligt att fa ett tillfredstallande resultat 
med min kopia. 
Konservator Berglund kanske har skickat rakningen direkt till Doktor Lagerlof? 
Jag skulle betala min del i restaureringen enligt var overenskommelse, men som jag 
skall oppna min utstallning om atta dagar ar det nog omojligt nu da utgiftema aro 
legio. 
Jag tankte darfor taga mig friheten att foresla att jag betalar restaureringen av det 
senaste portrattet, vilket jag kan fa anstand med en tid, om Doktor Lagerlof har 
godheten att klara rakningen med herr Berglund ? 
Vi unga mfilare aro alltid trassliga individer, ty vi har aldrig pengar! Detar ganska 
vagsamt av mig att nu i dessa tider ordna en utstallning, men jag maste forsoka. 
Jag har i alla fall gjort mitt basta, det vet jag. Bara utstallningen ar over och jag rar 
ro i mitt arbete, skall jag ta itu pa nytt med kopian och hoppas da fa ett resultat 
somjag kan vara nojd med. 
Med vordsamma halsningar Hogaktningsfullt Lasse Johnson 

Marbacka, Sunne den 22 Jan. 1933. 

Tack for tva brev, ett fran Sunne i julas och ett i dag fran Stock
holm! 
Det ar alls ingen bradska med portrattet, utan Ni kan ta Er god tid. 
Konservator Berglund har skickat rakning pa de tva forsta portratten till 150 kr., 
och detta har jag betalat for nagon vecka sedan. Naturligtvis ar jag tacksam, om Ni 
betalar en del av nasta rakning. 
Lycka till med utstallningen ! 
onskar tillgivnaste Selma Lagerlof 
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Stockholm den 10/ 3 1933 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Jag ber att ia tacka for den vanliga lyckonskan for min ut

stiillning. Gladjande nog blev det konstnarlig framgang - men ekonomiskt rackte 
inkomstema blott till utgiftema. Jag f'ar i alla fall vara tacksam att det inte gick med 
forlust. 
Nu haller jag pa med kopian och tror att jag skall lyckas. Jag f'ar nog i alla fall ge 
den en liten retouch, ty jag tycker att malaren varit lite for vardslos och nonchalant 
mot sin modell och aven om hon inte var nagon skonhet, ar det val knappast troligt 
att hon sett ut sa som portrattet visar. Malningen ar svar att kopiera ty det ar en 
blandning av dilettantism och en viss malerisk skicklighet. En del detaljer i drakten 
ar vackra da daremot ansiktet ar valhant gjort. 
Jag undrar nu om jag skulle kunna ia fortsatta med ytterligare tva kopior i var. Det 
vore bra medanjag nu ar i farten och inte minst vore det ett gott ekonomiskt stod. 
Kanske Doktor Lagerlof ville meddela mig vilka som onskas kopieras denna gang. 
Det finns ett par kvar som ar mycket statliga och star i klass med de forsta jag 
gjorde, men jag vet inte vilken av dem som aro kvar det ar. Jag hoppas att vara 
klar, med den kopiajag nu arbetar med i april, och tinge jag borja omedelbart 
skulle jag nog kunna klara de andra till i slutet av maj eller borjan av juni. 
Jag har varit pa fru Paulis utstallning och jag tycker om hennes saker. Portrattet av 
Doktor Lagerlof ar mycket statligt som maleri och tolkning. Som helhet en mycket 
grandios sak - ett bestaende verk. 
Jag ar ledsen att det tagit sa lang tid med min kopia denna gang - men somjag tidi
gare sagt sa tog arbetet med utstallningen all must och kraft ur mig. 
Mottag till sist mina vordsamma halsningar 
Hogaktningsfullt Lasse Johnson 

Marbacka. Sunne. 13 .3. 1933 . 

Herr Lasse Johnson! 
Tack for Ert brev. Det var roligt hora att Er utstiillning gick 

nagorlunda i ekonomiskt och mycket bra i konstnarligt hanseende. Det sista ar ju 
dock det fomamsta. 
Vad angar kopioma sa var det roligt hora, att prostinnan nu snart blir fardig, och 
om Ni ar i tillfalle att gora tva till i var, sa ar det ingenting, som hindrar fran min 
sida. Jag tycker att Ni borde gripa Er an med Prosten Anders Lagerlof och hans 
hustru Kristina Hofsten, vilka folja narmast efter forsta paret och se ganska trevliga 
ut. 
Med vanlig halsning Er forbundna Selma Lagerlof 
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Stockholm d. 25/ 3 1933 . 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Har tacksamt emottagit brevet, och jag tackar hjartligt for att jag f'ar fort

satta med kopioma. 
Jag tar mig nu friheten att komma med en vordsam anhallan om det vore mojligt 
att fa beloppet for den kopia jag haller pa med i forskott ? 
Har namligen ett Ian att betala den 29 dennes och bar inga pengar nu och kan 
omojligen fa salja nagon tavla. Forlat att jag kommer sa har igen, men jag tors gora 
det da Doktor Lagerlof alltid visat vanlighet och forstaelse mot mig. 
Med de vordsammaste halsningar Hogaktningsfullt Lasse Johnson 

Stockholm d. 28/ 3 1933 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka. 
Jag har idag fatt tva portratt, men trots mitt utforliga be

sked av vilka portratt jag onskade bar jag antagligen fatt fel. Den gode prasten har 
skickat mig Dan. Joh. And. Lagerlof ( dod 1784 ) och hans maka - men det var 
Anders Lagerlof och hans hustru Kristina Hofsten jag begarde att fa. 
Om Doktor Lagerlof onskar skall jag sanda portratten tillbaka och fa dem, som det 
var fragan om att jag skulle kopiera denna gang, i stallet ? 
Det ar inga daliga portratt, och jag tycker nog att de aro battre an de bada sista jag 
bar gjort, och hara de blir rengjorda och konserverade en smula blir de sakert 
ganska vackra. Men som sagt vore jag tacksam for att omgaende fa meddelande 
hur Doktor Lagerlof onskar, om jag skall sanda dem tillbaka eller ej ? 
Med vordsamma halsningar Hogaktningsfullt Lasse Johnson 

Marbacka, Sunne. 30. 3. 1933 

Konstnaren Lasse Johnson! 
Det ar nog intet misstag, utan Ni tycks ha fatt just de portratten, 

som jag onskade. Jag ser att Prosten har manga narnn, men enligt slakttraditionen 
kallades han Anders, och darfor anvande jag detta. 
Med vanlig halsning, Selma Lagerlof 
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Marbacka, Sunne 25. 5. 193 3 

Herr Lasse Johnson. 
Tank, nu f'ar jag tala om att prostinnan Agneta har kommit. 

Hon ar bra ful, men lustig mycket roligare an mannen. Hon ar verkligt le-
vande. Tack for Ert arbete.Det ar nog sa bra som det ar mojligt med ett sa svarhan
terligt original att ga efter. 
Ni behover inte gora Er nagon bradska med nasta paret prostfolk, ty jag reser bort 
nu pa ett par manader. 
Med tack och vanlig halsning Selma Lagerlof 

Stockholm d. 28/ 5 1933 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka. 
Det glader mig mycket att kopian blev till belatenhet. Jag 

tyckte det var roligare att gora den ju langre jag holl pa med den, ty jag fann att 
portrattet hade mycken karaktar, och jag tycker ocksa att det ar roligare an pros
tens. 
Doktor Lagerlof skriver att det bradskar inte med de bada andra. Jag har dem 
dock snart klara, ty jag har arbetat mycket med dem for att fa dem fardiga innan 
midsommar. Jag skall namligen sen ge mig ut pa sommararbete, och som det varit 
mycket svart for mig denna harda vinter har jag ingenting kunnat spara, utan raknat 
med inkomsten av kopioma for att kunna nagorlunda klara sommarens ekonomi. 
Jag anhaller darfor vordsamt att fa leverera kopioma sa snart jag fatt dem fardiga 
for att sedan kunna fa nagra manaders arbetsro ute pa landet, denna gang nere vid 
Skelderviken. 
Utav de tva portratten ar aven har prostinnans bast. Ett vackert portratt med en 
vackert ma.lad spetsmossa, som vfillar mig en del bekymmer innan den blir bra. 
Som sagt vore jag mycket, mycket tacksam om jag f'ar leverera portratten sa snart 
de aro fardiga sa att jag inte rakar i svarigheter, ty att salja tavlor nu £inns ingen 
mojlighet, tyvarr --
Med de vordsammaste halsningar 
Hogaktningsfullt Lasse Johnson 
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P.I. Torup. Bara. 1 Juni 1933. 

Jag ville ju bara saga, att Ni inte behover gora Er sar
skild bradska med kopioma, men naturligtvis skall jag betala dem sa snart de aro 
fardiga. 
I nasta vecka ar min adress: Hultafors Sanatorium Hultafors. 
Om Ni sander tafloma till Marbacka under juni eller juli ar bast att adressera dem 
till Inspektor Raoul Kajland Marbacka, Sunne station 
I forhoppning att Ni ma fa en god sommar 
Er tillgivna Selma Lagerlof 

Stockholm d. 20/ 6 1933 

Doktor Selma Lagerlof 
Ber att vordsamt fa tacka for Edert vanliga meddelande. 

Den ena kopian ar nu klar och den andra blir det om ett par dagar. Vore darfor 
tacksam om Doktor Lagerlof vill ha godheten att sanda mig beloppet for kopioma, 
sa att jag fortast mojligt kan ge mig av fran det inferno som min atelje ar nu i var
men, och ut till landet och de vackra motiven. Ar inbjuden att vistas nere i Skane 
vid Krapperup. Om jag kommer att stanna dar hela sommaren vet jag inte, men det 
blir i alla fall i sodra Sverige. I host kommer jag till Varmland och skall komma till 
Marbacka for att se till kopioma. 
Jag onskar en skon sommar med all den vila och harlighet, som en vacker nordisk 
sommar kan ge. 
Med vordsamma halsningar Eder Lasse Johnson 

Stockholm d. 21/ 6 1933 

Doktor Selma Lagerlof. 
Jag tackar hjartligt for det mottagna beloppet, pa vilket kvitto 

harmed oversandes. Jag tackar ocksa for all vanlighet och forstaelse, ochjag hop-
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pas att de nu fardiga kopioma skall bli till gladje och belatenhet som de forra. De 
kunna nog inte vara pa Marbacka forran om ett par veckor, ty jag vill att fargen ar 
riktigt torr innan de sandes, sa att inget missode sker. Prostinnan ar sa elegant i sin 
spetsmossa och koketta rosett att jag nastan forlater henne att hon har varit be
svarlig. 
Mottag min vordsamma halsning och tillgivenhet. 
Hogaktningsfullt Lasse Johnson 

Stockholm d. 7/ 10 1933 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka. 
De tva sista portratten har nu kommit for en tid sen . Det 

ar tva utmarkta saker och kanske som farg de allra basta, i klass med de tva forsta 
jag gjorde. Konservatorn, som har dem nu for rengoring, har dock upptackt fula 
pabattringar i ansiktet och pa hakan pa prostinnans portratt och aven prostens 
konterfej ar fult pabattrat. For att fa bort dessa "forskoningar" maste dock hela 
malningen foras over pa annan duk, ty de gamla dukama se ut som sail, sa fulla 
med ha.I aro de, och halla inte for en effektiv konservering av sjalva mfilningen. For 
mig ar det ytterst svart att gora en god och bra kopia, ja nastan omojligt, sa som 
portratten ser ut, ty det ar en hel del jag maste gissa mig till i fraga om den ur
sprungliga fargen. Kommer den fula pamalningen bort, som har tilkommit for att 
dolja sprickor i dukama, sa blir det ett par charmant vackra portratt, och som sagt 
fullt i klass med de tva forsta. 
Jag kan dock inte nu bidraga till konserveringen, ty jag har det mycket svart eko
nomiskt, och vintem kommer sakert att bli mycket hard. Darfor overlamnar jag at 
doktor Lagerlof att bestamma i saken. Naturligtvis kan jag kopiera portratten, men 
jag garanterar inte resultatet, och det tycker jag ar synd, da det galler ett par 
vackra, vardefulla saker. Restaureringen for bada portratten gar pa 150:- kronor. 
Det vore Jbsse Ny forsamlings skyldighet att restaurera tva sa bra saker, som de ha 
i sin vard, men tyvarr sa finns ingen lag som kan tvinga dem dartill, och de ha vid 
tidigare framstallning forklarat att det inte behovdes. 
Vore tacksam for svar snarast mojligt. Mottag mina vordsamma halsningar och 
mitt hjartliga tack for senast. Hogaktningsfullt Lasse Johnson. 

Marbacka. Sunne. 9 okt. 1933 . 

Herr Lasse Johnson! 
Tack for brevet i gar. Jag inser mycket val nodvandigheten av en 

fullstandig renovering av de gamla portratten och skall ersatta arbetet pa dem. 
Det var mycket roligt att hora, att de aro lika val ma.lade som de forsta. 
Med utmarkt hogaktning, Selma Lagerlof 
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Norrkoping den 6/ 6 1934. 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka. 
Doktor Lagerlof undrar val pa vart bade jag och kopioma 

har tagit vagen. Jag f°ar verkligen bedja om ursakt for att jag har varit sa tystlaten 
och inte annu levererat mitt arbete. Men det beror pa att jag denna var har haft 
storre framgang och mera att gora an jag nansin kunnat tanka mig. Hade i mars en 
utstallning har i Norrkoping, vilken blev en stor framgang, och jag fick salja en hel 
del. Fick samtidigt bestallning pa fyra st. portratt, som jag nu haller pa att avsluta. 
Dessutom har jag mfilat tva portratt i Karlstad. Allt detta har gjort att jag sett en 
mojlighet att kunna resa utomlands i sommar och kanske vara borta en god del av 
nasta vinter. - och det glader mig oerhort och betyder mycket for min vidare ut
veckling. Darfor har jag skyndat mig att ta allt arbete jag kunde fa, och portratten 
har maste klaras innan skoloma slutade och familjema flyttade ut pa landet. Darfor 
har jag latit kopioma vila for att kunna fullborda mitt arbete har nere i Norrkoping. 
Har har jag hittills varit okand och det betyder mycket att jag kan fa komma in har 
med en del arbeten. Nu ar jag dock klar om en vecka ungefar, och reser sen till 
Stockholm for att fullborda kopioma, vilket val tar en manad ungefar. Kommer 
sen till Varmland och skall da resa till Marbacka och "retouchera" kopioma innan 
jag ger mig utav utomlamds. Varen har ocksa haft ett annat gladjeamne, namligen 
Varsalongen i Stockholm, dar jag fick basta platsen med fem arbeten och upp
marksammades pa ett smickrande satt av alla kritiker. Det har naturligtvis gjort 
mig glad, ty jag har arbetat hart for framgangen. 

Jag ber annu en gang om ursakt over drojsmfilet, men hoppas att Doktor La
gerlof nu som alltid, forstar att det varit nodvandigt for arbetet och for att skaffa 
medel till resan. 
Sander mina vordsamma halsningar med utmarkt hogaktning Lasse Johnson 

Stockholm d. 2/ 7 1934. 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka 
Kopioma begynna nu pa att na sin fullbordan och jag und

rar om jag skall ordna med ram som till de foregaende ? De har senaste portratten 
paminner mycket till sin stil om de tva forsta sa att jag undrar om vi inte skulle taga 
samma typ pa ramama ? 
Det ar tva mycket vackra saker som kunna bli vardiga pendanger till de forsta 
portratten. Genom restaurationen har fargen kommit fram och i synnerhet prostin
nans konterfej ar festligt i sina roda gra och bruna farger, men hon ser kanske en 
aning for varldslig ut for att vara prastfru. -
Sa skulle det ocksa vara uppgift pa namn och artal for namnskyltar pa ramama. -
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Skall bli roligt da jag har mitt arbete klart och jag hoppas det skall bli till gladje och 
belatenhet. 
I slutet av juli ar jag i Sunne och skall da se till kopioma innan jag ger mig ut pa 
langresa. 
Med vordsamma halsningar och utmarkt hogaktning Lasse Johnson 

Har saknas tydligen ett brev fran Selma til Lasse Johnson. 

Stockholm d. 5/ 7 1934 

Doktor Selma Lagerlof, Marbacka. 
Vordsamt tack for brevet. Jag har nu talat med Direktor Ekstrom 

om ramama och att namnsocklama maste bytas. Han ville dock att tavloma skulle 
sandas hit upp, ty som varje ram patineras for hand och i ton till tavloma, ar det 
mycket svart att veta om de namnskyltar han nu skall gora blir i valor och farg med 
de forsta ramama. Och det blir ju bara fult om de bryter utav mot varandra. Vidare 
bad han mig fraga om inte en av ramama - jag tror att det var de andra kopioma i 
ordningen som jag gjorde - ar smalare pa ett av portratten ? Da Direktor Ekstrom 
genomgatt gamla order, ser han att att det visst fattas en innerkant pa en av de le
vererade ramama. Han beklagar misstaget och ber att fa aven det portrattet upp
skickat, sa att en ny ram f'ar goras, naturligtvis utan ersattning, da ett slarv forelig
ger. Vore ocksa tacksam for att fa ett matt pa bredden pa den ram som ar den rik
tiga och som jag bestamde, och som jag vill minnas sitter pa prostens portratt. 
Det blir litet besvar det har, men sen ar ju allting riktigt och bra nar det iatt andrats, 
sa att det ar nog vart besvaret. 
Om tavloma skickas omgaende aro de tillbaka i slutet av juli. Adressen ar: AB. K. 
G. Ekstrom, Birger Jarlsgatan 6. 
Arbetet med kopioma gar framat. Tekniskt aro de allra forsta portratten bast av 
alla, men dessa jag nu gor aro statliga och verkningsfulla och vackra i koloriten. 
Med de vordsammaste halsningar Lasse Johnson 

Marbacka. Sunne. 9.7.1934. 

Herr Lasse Johnson! 
Da jag :fick Ert brev tyckte jag verkligen, att detta var ett alldeles onodigt be

svar att skicka sa manga ramar till Stockholm for en sa enkel sak. Plintama sitta ju 
bara fastskruvade vid ramen utan nagon limning och jag har nu skruvat los dem, 
som skola bytas och sander dem harmed till Er. 
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Dessa som nu sandas, appliceras pa de kopior Ni nu arbetar med som Ni vet, och 
fargen pa ramarna kunna ju avpassas efter dem. 
Om jag sedan skulle fa hit ett par namnskyltar pa vilka det star Daniel Johan Lager
lof och Brita Sejdelia och som till farg och storlek aro fullkomligt overensstam
mande med de nu sanda, sa ar ju allt bra. 
Vad betraffar den ramen, som inte skulle vara riktigt gjord, sa ar jag ju tacksam for 
det vanliga anbudet fran fabrikor Ekstrom att gora en ny ram, men jag tycker inte, 
att det behovs. Saken kanju vara till en annan gang. Det passar sa illa att skicka 
bort portrattet just nu mitt i turiststrommen, da rummen portratteras nastan varje 
dag. 
Jag hoppas att allt nu ar tydligt och kan inte forsta annat an att det ar fullt tillrack
ligt att sanda namnskyltarna. 
Med utmarkt hogaktning, Selma Lagerlof 

Prostinnan Agneta Troilis ram ar smalare an mannens och aven morkare till fargen, 
sa att saken har nog sin riktighet, men den kan ju vanta. 

Stockholm d. 18/ 7 1934 

Basta Doktor Lagerlof 
Ja nu aro kopioma klara och skall inramas och jag hoppas att Doktor 

Lagerlof skall tycka att jag lyckades bra aven med dessa. 
Som jag skall ordna med resekreditiv for min utlandsresa, vore jag mycket tacksam 
om jag kunde fa emotse likvid for kopioma. Jag stannar har i Stockholm t. o. m. 
mandag nasta vecka. Sen bar det av till Varmland och sa mot Grekland. Det ar 
knappt att jag vagar tro att jag verkligen skall fa resa - sasom jag bar langtat efter 
det. 
Jag sander mina vordsamma halsningar med tillgivenhet Lasse Johnson 
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Karlstad den 28/ 7 1934 

Basta Doktor Lagerlof 
Jag antar att kopiorna redan kommit eller ocksa kommer i dagarna. Ar nu pa 

vag upp till Sunne, och skall om en vecka komma ner till Marbacka och se pa ko
piorna. Ifall de senaste ser flackiga ut sa bliv inte forskrackt, ty det beror pa att jag 
inte kunde fernissa dem innan de gingo fran Stockholm, ty de vore inte tillrackligt 
torra. Men om en vecka ungefar ar ingen risk langre. Jag ber att fa tacka sa mycket 
for pengarna jag bekommit och som nu aro forvandlade i ett resekreditivs harliga 
och lockande gestalt. 
Med mina vordsamma halsningar Eder tillgivne Lasse Johnson. 

Grekland hosten 1934 
Tva vykort fran Lasse Johnson till Selma Lagerlof avslutar brevvaxlingen. 

Noter: 

* KB, Ll: 1: Sarnstedt Carl: brev till Lasse Johnson dat den 16/ 11 1931. 
Sarnstedt skriver: 11 

••• De ( portratten) rengjordes och fernissades, atminstone 
somliga, for en del ar sedan, kanske 10 ar sedan, av froken Maj a Setterberg, 
som da hade dem till lans for kopiering. Vi har sett over de i kyrkan 
kvarvarande portratten. De voro torra och fargen syntes i allmanhet sitta fast. 
Ett damportratt, som val skulle komma i nasta sandning, synes vara daligt. 
Nagon overhangande fara synes dock, enligt utlatande, vi forskaffat oss hit, ej 
foreligga och kyrkoradet ar for narvarande ej i tillfalle att vidtaga nagon 
omfattande restaurering ... .... . " 

* * Helge Kjellins hustru Stina Kjellin var utbildad konservator. Det ar troligt att 
hon :tick i uppdrag av Selma Lagerlof, att renovera de fem portratt i fosse Ny 
kyrka, som inte togs om hand i Stockholm. 

Lennart Geijer sager i sin bok II Slakten Geijer ... " sid 49: 11 den Lagerlofska 
portrattsamlingen som pa 1930-talet renoverades pa bekostnad av Selma 
Lagerlof 11 
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Carlstads Tidning den 1 mars 1828 nr 9:Ny socken i By pastorat av P.A. Lindberg. 
Carlstads Tidning den 5 juli 1828 nr 27: Minnesord over Erland Lagerlof. Anonymt utgivna 
men skrivna av E.G. Geijer (enl. Karlstad Stifts herdaminnen). 
Karlstad Tidningen den 19 december 1931. 
Nya Wermlandstidningen 1954 den 22 december. Varm.1.ands herrgardar- Norserud i Josse Ny, 
sign. L.B. ( Linus Brodin?) 

Nya Wermlandstidningen 1970 den 14, 17 och 19 februari. Harry Almquist: Prastgardshistoria i 
Alga. 
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Personuppgifter 

Afzelius Nils, 1894- 1970, fil doktor, 1 :e bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket. 
Almquist Harry, 1891- , hypoteksombudsman, Karlstad. 
Anrep Gabriel, 1821- 1907, genealog. 
Berggren Kalle, journalist, Landskrona. 
Brodin Linus, journalist, Karlstad. 
Fernow Erik, 1735- 1791, prast och skriftstallare. 
Fogelgren Karl Johan, 1848- 1907, komminister i Josse Ny forsamling, kyrkoherde i Arvika men 
dod fore tilltradet. 
Fryxell Fredrik, 1724-1805, kamrer. 
Geijer Erik Gustaf, 1783- 1847, historieskrivare, skald, professor. 
Geijer Lennart, 1909- , justitierninister. 
Johnson Lasse, 1899- 1993, konstnar. 
Kallstenius Gottfrid, 1873- 1942, fil dr, skolman. 
Karlberg Gustaf, 1869- 1919, fil. dr och komrninister i Alga, Varmland. 
Kjellin Helge, 1885-1984, professor i konsthistoria i Dorpat och Riga, landsantikvarie i Karlstad. 
Kjellin Per, 1863-1943, byrachef. 
Kjellin Stina, 1891- 1968, malarinna och konservator, g. m. Helge Kjellin. 
Lagerlof Carl, 1878- 1961, forsakringsd.irektor. 
Lagerlof Karl, 1890- 1978, prost i Glava, Varmland. 
Lagerlof Nils P, 1895-1970, vet. med. dr.,professor. 
Lagerlof Selma, 1858- 1940, forfattarinna. 
Lilljebjorn Henrik, 1797- 187 5, kapten. 
Lilljebjorn- Geijer Anna-Lisa, 1790- 1861, hustru till E . G. Geijer och syster till HenrikLillje
bjorn. 
Lindberg Per Anders, 1774-1836, kyrkoherde i Arvika. 
Nicander C.A. , 1799- 1839, forfattare. 
Schuck Henrik, 1855- 1947, litteratur- och kulturhistoriker, professor. 
Stiernstedt Gordon, 1885- arnbetsman 
Strombom Sixten, 1888- 1983 , konsthistoriker, museiman, 1:e intendent vid Nationalmuseum, 
professor. 
Sarnstedt Karl, 1874- 1950, komrninister i Josse Ny och kyrkoherde i Gillberga. 
Wrangel Ewert, 1863- 1940, litteratur- och konsthistoriker, professor. 
Wagner Elin, 1882-1949, forfattarinna. 

Forkortningar 
GLA Landsarkivet i Goteborg 
KB Kungliga Biblioteket 
LSA Lagerlofska slaktarkivet 
NWT Nya Wermlandstidningen 
RAA Riksantikvarieambetet 
RA Riksarkivet 
SPA Svenska Portrattarkivet 
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