Minnesskrift
Avsnitt ur Minnesskrift, Hille församling tillägnad af Bernhard Bohlin. Strömsbro 1904 Svenska
Skolmaterial AB Boktryckeri. Pris 50 öre. Utgavs "Efter lyckligen afsiutad reparation av kyrkan"
Möjligen blifande behållning tillfaller Hille kyrka.
Enligt äldsta husfirhörsboken i Hille utgjorde församlingens folkmängd år 1749 tillsammans 1.033
personer. På Iggön fanns 19 invånare, på Edskön 16, i Säljemar 25 personer. År 1800 hade den stigit
till 1.414 personer. 1850 var den 2.332. Vid slutet af år 1900 hade folkmängden stigit till 4.594
personer; vid följande års slut till 4.754. Detta år utgör tillsvidare höjdpunkten ifråga om
folkmängden, ity att 1902 visar en sjunkning till 4.662 och år 1903 ytterligare ett nedgående till
4.512. Antagligen kommer den sålunda började folkminskningen att tillsvidare fortgå. År 1800
föddes 43 barn, 34 personer afledo. Under 100 år, från 1800 till och med 1899 har Hille församling
ökats med födda 7.642 samt minskats med döda 4.644; således 2.998 flera födda än döda under ett
hundra år. År 1800 vigdes i Hille 14 par; år 1820 var det 15 par. 1890 ingingos 27 äktenskap; 1900
endast 16, trots att folkmängden då var mer än tre gånger så stor som år 1800. År 1902 företer dock
åter en tämligen stor äktenskapssiffra, nämligen 34 par. På de fem åren 1800-1805 föddes endast 9
oäkta barn. På femårsperioden 1897-1901 däremot 72 oäkta barn. Vid lysningars utfärdande på
1700-talet och långt in på följande århundrade titulerades mannen vanligen "ärlig och välförståndig"
eller också "beskedlig" kvinnan "ärlig och dygdesam". År 1768 fick en kvinna vid lysningens
utfärdande heta ärlig och dygdesam. Emellertid har ordet dygdesam sedan öfverstrukits; säkerligen
ej utan anledning. Guldkronan användes ofta vid vigslarne i äldre tider, hvadan också ansågs
nödvändigt att hålla två guldkronor. Bland gamla kyrkoinventarier finns ock upptaget
brudgumskappa. Att pell ock användes vid vigseln i kyrkan, synes däraf att i räkenskaperna äro
upptagna afgifter såväl för pell som krona och kappa.

[Hillebygden, Nr. 2, 2004]

Hille hembygdsförening
www.hillehembygd.se

