
Gravhällen  

Anteckningar av Bengt Antonsson den 4 oktober 2012 från Västerås stifts herdaminne och 

Minnesskift vid Catharina Djurmans begravning 1777. 

I vapenhuset till Ramnäs kyrka finns en gravhäll över kyrkoherde Olof Djurmans första hustru 

Catharina Fabrelius född den 5 juli 1718 i Falun och död i Ramnäs den 16 oktober 1775. Kyrkoherde 

Olof Djurman var född i Västerås den 27 mars 1709, kom till Ramnäs som komminister 1751 och blev 

kyrkoherde 1762 och avled av slag 1783. Han gifte sig med Catharina den 8 augusti 1742 och för 

andra gången den 20 februari 1777 med Elisabet Hellström, född den 4 september 1721. Hon 

överlevde sin make till den 2 april 1797. Båda äktenskapen var barnlösa. 

Efter 4 års studier vid Uppsala akademi och prästexamen 1733 tjänstgjorde Djurman som 

nådårspredikant i Västra Skedvi, bruksskollärare och brukspredikant i Skultuna, vikarie för 

kyrkoherden i Romfartuna, adjunkt och nådårspredikant i Medåker, adjunkt i Arboga och predikant 

vid Wedevågs Bruk före komministertjänsten i Ramnäs 1751. 

 Minne över Catharina Fabrelius vid begravningen i Ramnäs den 29 november 1775: 

Jag saknar här ett stöd, min bästa Vän på jorden, 

   Mitt hjerta rört af sorg nu känner hwad det mist. 

Min hydda blir mig tung, ty jag är ensam worden; 

   Hwart jag mig wända wil, jag märker ömt min brist. 

       Jag fåfängt letar 

       Där Hjorden betar, 

At finna den som wid min sida gått. 

       Hon fylt sit lefnads mått; 

       Och fram till målet nått; 

Dess pröwo-tid är all, Dess mödos dag har slut. 

Hon från mig tagen är och wandrat hem förut. 

…………………………………. 

Farwäl Du sälla själ som himmelsk glädje njuter, 

    Tack för hwar dag och stund Du fägnat mig min Wän! 

Jag kan ej glömma Dig, fast man Din grift tillsluter. 

   Hwad fägnad blir en gång at få hwaran igen. 

        Min wandring lider, 

        Ty dagen skrider, 

Jag redan ser en skymt af ewighetens land. 

        Wår tid står i GUDS hand, 

        Snart löses detta band. 

Et saligt möte blir för GUDS och Lamsens stol 

Då ewigt lysa skal rättfärdighetens Sol. 


