
Gift med sex klockare 

Vid mitten av 1600-talet kom en ung bondflicka Annika Olofsdotter till Stockholm och 

sökte tjänst som hembiträde – eller piga, som det hette på den tiden, berättar en 

skribent i Soc.Dem. Hon fick plats hos kaplanen i Klara församling och blev snart nog 

ganska hemmastadd i huvudstaden. Det dröjde inte heller så länge, förrän hon fick 

en hjärtevän, den unge drängen Olof Pettersson Osenius. Som alla andra unga 

älskande drömde de två om att gifta sig och sätta bo, men tyvärr saknades de 

ekonomiska förutsättningarna härför, tills Annika en dag förmådde sin fästman att 

söka den lediga befattningen som klockare och ringare i Klara. Osenius följde 

fästmöns råd och blev verkligen antagen till tjänsteman av kyrkoherden doktor 

Samuel Hammarinus, i förbigående sagt han som givit namn åt Mäster 

Samuelsgatan och som längre fram blev avsatt från prästämbetet, därför att han med 

egen hand skurit ned ensjälvspillning, som hängt sig på prästgårdsvinden. 

1656 gifte sig Annika och Osenius och bosatte sig i klockaregården på kyrkogården. 

Deras lycka blev dock inte långvarig. Efter några år dog mannen. Annika var 

emellertid inte den som lät olyckan bryta ner sig. Hon övertog själv klockarsysslan, 

klättrade upp och ringde i kyrktornet och tog upp psalmen vid gudstjänsten. 

Församlingen  hade  ingenting att invända, men lagen tillät inte på den tiden, att en 

kvinna innehade klockartjänsten. Annika fann på råd. Efter sorgeårets utgång gifte 

hon om sig och fick församlingen att välja den nya mannen till Osenius efterträdare. 

1675 blev hon änka igen, och samma historia upprepades. Fem män, alla klockare i 

Klara, fick Annika följa till graven, men det hindrade henne inte att 1705 då hon själv 

redan var 78 år, gifta sig för sjätte gången med den 24-årige Anders Qvarnström, 

som också mycket riktigt blev klockare – fast med knapp nöd. 1686 års kyrkolag 

föreskrev nämligen, att klockaren skulle lära barnen katekes och följaktligen vara 

”boklärd”, och Qvarnström kunde inte läsa. Men församlingen ville ha kvar sin gamla 

klockarehustru och ringerska och lyckades utverka domkapitlets dispens. 1710 dog 

den gamla kärngumman Annika Olofsdotter i pesten och fick sitt sista vilorum inne i 

själva kyrkan, nära den plats, där församlingens prästerskap brukade begravas. 

 


