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Kville prästgårdsbrand 1904
Till stort förfång för släktforskare brann samtliga gamla kyrkoböcker vid eldsvåda lördagen den 20
februari 1904. Kanske började elden mellan klockan 02 och 03 på natten.
Prästgården var i två våningar och inrymde i andra våningen, förutom pastorsexpeditionen, även
Kvilles poststation.
Prästgården hade förutom det postala, kyrkoböcker för häradet, det vill säga Kville, Bottna och Sv
enneby socknar.
Om orsaken till branden är den tidens tidningar tämligen eniga. Det synes som om man tagit ut aska
ur spisen, eller ugnen, och denna aska har haft för hög temperatur. Aska hade utlagts vid östra
husgaveln. Sannolikt hade väl askan tagits ut på kvällen, kanske vid 21/22-tiden.
Tidningen Bohusläningen har den 23 februari en redogörelse av förloppet, där folket i prästgården
väcktes omkring klockan 02 på natten av buller från köket på grund av att en dörr till en mindre
förstuga störtade ner. Den kraftiga vinden omöjliggjorde släckningen. Fastän brandsprutor anlände
från Stora Wrem (cirka 3 kilometer därifrån), kunde inte elden bemästras. Bohusläningen meddelar,
att den åldrige kyrkoherden, "d:r Uddgren-en 78 års man" hade visat stor rådighet och rörlighet vid
räddandet av de nyare kyrkoböckerna.
Även kyrksilvret rädddades genom insats av den "raska poststationsföreståndarinnan".
Tidningen Norra Bohuslän har den 24 februari en avsevärt kortare artikel om branden. Elden har
uppkommit i en asklåda, dit sot och aska utlagts. Branden hade uppstått mellan 03 och 04 på
morgonen.
"Af kyrkans arkiv och kyrkoherde Uddgrens bibliotek kunde intet räddas". Strömstads Tidning från
den 24 februari. Deras artikel är modernt skriven och överensstämmer till innehåll med de övriga två
tidningarna. Strömstads Tidning meddelar dock, att på grund av det lugna vädret räddades de
närliggande gårdsbyggnaderna.
Kyrkoherden anges vara snart 80 år, och bodde med sin familj i huset.
Ett förtjänstfullt arbete med räddandet av gårdsbyggnaderna uträttades av kronolänsmannen C O
Ahlenius.
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Domkapitlet; Göteborg
"Kville Prestgårds bostadshus nedbrunnet ej uthusen ingen innebränd, åtskilliga nu använda
församlingsböcker jämte kyrkosilfret räddades arkivskåpen uppbrunna. Elden uppkom i förstugan frå
Östra sidan icke genom eldstad"
C A Uddgren.

