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Handskrift 44. Kyrkoherde Yngve Bohmans klipparkiv (1910-1995) 
Yngve Karl Erik Bohman var född 1910 i Älvsbyn, Norrbottens län, som son till kyrkoherden Erik 
Gustaf Bohman. Fadern avslutade sin prästtjänst 1948 som kyrkoherde i Hammerdal och tillika 
kontraktsprost i Ströms kontrakt i Jämtlands län. Sonen Yngve studerade i Östersund och avlade 
studentexamen i Uppsala 1929. Efter teologiska studier vid Uppsala universitet prästvigdes han i 
Härnösand 1935. Han tjänstgjorde i bl. a. Härnösand, Alnö och Arnäs innan han 1942 utnämndes 
till komminister i Älvros och sedermera i Åsarne 1951. Till Hammerdal kom han som kyrkoherde 
1961 liksom sin far och 1969 utnämndes även han till kontraktsprost i Ströms kontrakt. Efter sin 
pensionering 1975 bodde Yngve Bohman kvar i Hammerdal ytterligare tjugo år som aktiv 
pensionär. 
Yngve Bohman var en uppskattad skribent och debattör i ett stort antal tidningar och tidskrifter 
alltsedan ungdomsåren. Det klipparkiv, som här förtecknas, innehåller hans publicerade bidrag i 
kronologisk ordning alltifrån 1936 - 1993. De nio klippböckerna har han själv ordnat och artiklarna 
är noggrant lokaliserade och daterade. Samlingen kan därför med stor sannolikhet sägas vara helt 
komplett. 
Yngve Bohman medarbetade i ett stort antal tidningar. Hans artiklar spänner över ett vitt fält från 
rent skönlitterära bidrag och bokrecensioner till inlägg i den kyrkliga debatten och aktuell 
dagspolitik. Hans språkrör från ungdomsåren var Reformatorn och Polstjärnan, båda med 
anknytning till nykterhetsrörelsen. Efterhand öppnade också bl.a. Vår Kyrka, Svenska Kyrkans 
Missionstidning, Svensk Kyrkotidning, Svenska Journalen och Församlingsbladet, (utg. av Svenska 
Kyrkans Diakonistyrelse), sina spalter. I Östersunds-Posten och Länstidningen (Östersund) var han 
också en flitig skribent. Hans huvudorgan kan dock sägas vara Härnösands stiftstidning, Vårt stift, 
där han i varje nummer under en lång följd av år hade en egen stående krönika. Han gjorde även 
inlägg och kommentarer i stockholmspressen när han fann det vara befogat. 
 
Arkivet donerades till Forskningsarkivet i januari 1997 av Yngve Bohmans efterlevande maka Fru 
Karin Bohman, Hammerdal. I januari 1998 överlämnades ett par mindre kompletteringar. 
Initiativtagare till gåvan var kontraktsadjunkten i Ströms kontrakt Erik-Oscar Oscarsson, Hoting. 
Arkivet består av 3 kapslar och omfattar ca 0,3 hyllmeter. 
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KAPSEL I: Tidningsurklipp; bok 1-3:  Handskr 44:1  
Bok 1: Artiklar i Reformatorn 1936 

Bok 2: Artiklar i Reformatorn m. fl. tidningar 1937-1938 

 



Bok 3: Artiklar i diverse tidningar 1939-1943 
 
KAPSEL II: Tidningsurklipp; bok 4-6:  Handskr 44:2 
Bok 4: Artiklar i diverse tidningar 1943-1952 

Bok 5: Artiklar i diverse tidningar 1953-1957 

Bok 6: Artiklar i diverse tidningar 1957-1963 
 

 

KAPSEL III: Tidningsurklipp; bok 7-9: Handskr 44:3 
Bok 7: Artiklar i diverse tidningar 1963-1970 

Bok 8: Artiklar i diverse tidningar 1970-1981 

Bok 9: Artiklar i diverse tidningar 1981-1993 

 

 
 

 


